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REGIMENTOS,

A U T A
DO QUE ^"B. DEVE PAGAR

Em as Cazas
DO MARCO, VARIAGEM, E VEROPEZO,
E alguns Acórdãos da Relação , dojuizo dos Feitos da Fazenda,
porque íe determinarão varias contendas

,
que houve entre os

Contratadores das ditas rendas
, e os homens de Ne-

gocio da Praça deita Cidade de Lisboa.

DADOS A LVZ
Por PEDRO VILLELLA,

Livreiro d' EIRey,
Areqnenmemo lio Provedor , e Deputados da Meza do Espirito Santo

aos Homens de Negocio, queprocurao o hemcommiim do Commer-
cio nejla Cidade de Lisboa.

LISBOA:
Na Officina de Pedro Ferreira, ImpreíTor da Auguftiílima Rainha N.S.

Anno do Senhor M.DCC XLVI.
''

Lom todas as licenças nçcejfatias.
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REGIMENTO
DA

.

V A k I A G E MJ
TETIC^AM AO SENADO BA CAMERA DE LISBOAl

IZEM o Procurador, e Deputados da Meza do
Efpirito Santo dos homens de Negocio, que procu-
rsó o bem commum

,
que para certo requerimen-

\
to que tem , lhe he neceíTario huma certidão

,
por-

que confte o theor do Regimento da Variagem
,
que

I
fe acha confirmado por Sua Mageftade no anno de-

173 8. e porque fe naó pôde paíTar fem defpacho.

PA V. S. lhe faça mercê mandar paf-

. far a dita certidão do queconílar,
.' em forma que faça fé.

, r

E R. M. '.

Pacefe-lhc nam havendo inconveniente. Meza 7. de Janeiro de]i745'.

Com ciuco Rubricas

Lourenço de Mattos. António Rodrigues Milbeyro.

CERTlDAM DO REGI MENTO DA VARI AGE M
MAnoel Rebello Falhares , Fidalgo da Caza de Sua Mageftade

, c
Efcrivam da Camera nefta Cidade de Lisboa , &c. Faço fabcr

,

que na Secretaria do Senado da Camera , no Livro de Confui-
tas , e Decretos ide Sua Mageftade, a folhas felPenta e fete, fe acha o
Regimento do direito da Variagem do thcor feguinte.

REGIMENTO
Do Direito da Variagem.

AOS trinta dias do mez de Janeiro de mil fetecentos e trinta e fete

annos , na Meza da Varcaçam da Cidade de Lisboa Occidental

,

cftando juntos o Preíidcnte de feman a o Dezembargador Francii-
CO da Cunha Rego , Vereador do mefmo Senado , e os Vereadores Je-

Aii ronimo



4 REGIMENTO
ronimo da Cofta de Almeida , Eugénio Dias de Matos

, Joaô de Torres
da Silva , Pedro de Pina Coutinho , e Elcuterio CoUares de Carvalho

,

e o Procurador da Cidade Occidental Cláudio Gorgel do Amaral , e o
Procurador da Cidade Oriental António Pereira de Viveiros, c os Pro-
curadores dos Meílres das ditas Cidades António Francifco, Jozè Gon-
falves Lisboa, Manoel Ferreira, e Paulo de Azevedo -^ por todos foy
acordado fazer o Regimento do direito da Variagem em obfervancia das
Poíliíras das Cidades , em execuçam da fentença da Coroa, proferida cm
treze de Fevereiro de mil fetecentos e trinta e hum , cujo direito pertence
aos Senados da Camera deitas Cidades , e ordenarão o dito Regimento
pela maneira feguinte , com o portefto porém de lhe naó prejudicar em
couza alguma ao direito, que tem de cobrarem os Senados o mcfmo di-

reito das fazendas de láa, que fe collumaó medir acovados, o qual tam-
bém lhe pertence , e o ham de moftrar por meyos competentes

, pois fe

lhe naõ julgou na dita fentcnça , e obrigados por hora da decizam defta

,

e para haverem de continuar na cobrança do direito da medida das varas
fazem eík Regimento com o dito proteílo , e com elle pedem a confir-

mação domefmo.

CAPITULO I.

Odoopano fabricado delâa, ou de linho, que fôr de medida de
vara, e por ella fe coíluma vender, e vir a eílas Cidades, e Alfandega

delias, por mar, ou por terra, ou feja de Eftrangeiros, ou Portugue-
zes, e antiguamente coftumava vir em tonel, pipas, e redo ndellas , e
era obrigado a pagar de direito às Cidades de cada hum tonel quatro
varas o vendedor, e outro tanto o comprador, conforme a poílura do
anno de mil quatro centos e fetenta, fe fuccedcr vir nas ditas vaziJhas

,
pa-

gará o mefmo direito , na forma da referida poftura.

CAPITULO IL

E Vindo em coftal , ou fardo o pano fabricado de linho
, que he me-

dida de vara , e por ella fe coítuma vender, e vier de fora do Reino
,

ou feja dos naturaes deftc Reyno , ou feja dos Eftrangeiros
,
que

tiver duzentas varas, pagara de direito quatro varas; a faber , duas

do vendedor , e duas pelo comprador , e que haja mais no dito coftaí
,

ou fardo atè mil varas, nao pague mais, que as ditas quatro varas, efe

paíFar odito coíhil , ou fardo das ditas mil varas pagara de cada cento,

que crefcer alem das ditas mil varas, duas varas , huma do vendedor , e

outra pelo comprador, as quaes pagará o vendedor quando defpachar

os tacs panos, conforme as polhiras do anno de mil quatrocentos , efe

tenta , e a do anno de mil quiniientos e trinta e hum.

CAr



D A V^AR I AG E M.

:. : : .
- CAPITULO III.

ESe o^ coftaes , ou fardos dos ditos panos, fabricados de linho,
que todos faô de medida de vara,aírim do Reyno,conio de fora do Rei-

no ,
que vierem a Alíandega deltas Cidades , e nclla fe defpacharem , c

naó ciiegarcm a duzentas varas, fendo hum atè dous fardos
,
pagarão

féis reis de cento, ©vendedor, e outro tanto do comprador
, e illofe

entenderá de cada hum dos mercadores , aílim naturaes do Reino , como
Eílrangeiros, que coltaes , ou fardos de pano de linho , e fabricado delle

trouxerem em qualquer foma
,
que palTarem de hum atè dous

,
que naó

chegarem a duzentas varas , eda outra quantia, que mais for alem dos
ditos dous fardos ,

ou coílaes
,
pofto que naó cheguem a duzentas varas

,

paguem quatro varas , aílim como fe foliem de duzentas varas , confor-

me a pofíura do anno de mil quinhentos , e vinte e fete em declaração da
poftura do anno de mil quatro centos efetenta, e a pagara o vendedor,
que defpachar na forma da poftura do anno de mil c quinhentos e trinta e
hum _ .

CAPITULO IV.

EEÍle direito das varas dos panos, que forem fabricados de lãa , ou
de linho,que forem de medida de vara o pagara o mercador, q os def-

pachar na Alfandega , e delia naó fahiraó fem primeiro pagarem o refe-

rido direito das Cidades , eílando nella o rendeiro da dita renda, ou leu

praceiro , ou procurador, e fe os mercadores , donos dos ditos panos,
quizerem antes pagar o dito direito a dinheiro , do que na mefmaefpccie,
o poderam fnzer

,
pagandc-o pela avahaçam da Pauta da dita Alfan-

dega
,
porque fe cobram os direitos Reaes da dizima , e ciza, como fem-

pre fe cobrou eílc direito das varas , na forma da Pofíura do anno de mil
quinhentos e trinta e hum, em declaraçam da Pofíura do anno de mil
quatro centos e fetenta.

CAPITULO V.

ESe os mercadores , donos dos ditos panos , duvidarem pagar logo
em Alfandega efte direito das Cidades,dos panos aíIIm de laa,como os

fabricados de linho de medida de vara , cftando nella o rendeiro da dita

renda, ou feu praceiro , ou procurador preíles na dita Alfandega para
os recadar , e lho requerer , e delia tirarem os ditos panos , fem lhe latif-

fazerem feu direito , perderão os ditos panos , ametade para as obras das
Cidades, e a outra ametade para quem os accuzar, conforme a Pofiura do
anno de mil quinhentos e trinta e hum, em declaraçam , e reformaçam
da Poílura do anno de mil quatro centos e fetenta, na qual fe empunha ef-

te direito , ametade ao vendedor , e a outra ao comprador . aífm naturaes
comoeítrangciros^ quer vendelTem na Alfandega, quer fora delia

,
por

- ngó



6 REGIMENTO.
naô poderem fer vendidos , ou na Alfandega , ou fora delia , feni primei-

ro ferem medidos pelo medidor do Coníelho
,
para fe poder pagar a me-

dida delles , como bem o exprélla o theor da dita Pofkira do anno de mil

quatro centos e fetenta
,
que he a antiga , a que fe refere a do anno de

mil quinhentos e trinta e hum , tanto em favor dos mercadores
,
que def-

pacham os feus panos
,
por terem nella a eícolha de os pagarem antes a di-

nheiro , do que em pano pela avaliaçam da dizima , e ciza pela Pauta da
Alfandega.

C A P I T U L O VI.

T'
Anto que os donos dos ditos panos , tiverem pago o dito direito

das varas pertencente às Cidades,poderam levar os ditos panos da Al-
fandega para íiias cazas , ou para onde lhe parecer fem fe lhes pòr duvida,
nem pedir mais direito algum, por fer conforme a dita Poílura do anno
de mil quinhentos e trinta e hum. ,, , , .

CAPITULO VII.

O Rendeiro
;
que fór deíla renda do direito das varas, ou feu praceiro,

ou procurador fera obrigado a aíliílir na dita Alfandega para ar-

recadar logo o direito das Cidades , e para cfte eífeito o naó poderá im-

pedir oProvedor
,
que for da dita Alfandega , aíliftir nella o dito rendei-

ro , e fazer a dita cobrança , tanto que os mercadores dos ditos panos os

dezimarem , e defpacharem , e naó afllífindo o dito rendeiro, ou feu

praceiro, ou procurador ao tempo, que os ditos mercadores dizimarem
poderam levar os ditos panos para fuás cazas, como dito he , e neíla cazo

o dito rendeiro tirara verba do livro da dita Alfandega, para ao depois

arrecadar dos mercadores o que lhe deverem, pelo que conltar da dita

verba , como fe praticou depois de fer feita a Poftura do anno de mil qui-

nhentos e trinta e hum , e por eílar aliim em uzo , e fer também confor-

me a condiçam continuada em todos os arrendamentos deita renda ,
que

fe achao defdc o anno de mil quinhentos, e lincoenta e dous atè ao

prezcntc
,
que difpoem

,
que quando elle Contratador requerer , lhe pai-

fem Cartas em nome da Camera
,
para na caza da Mina , c Armazéns , e

Alfandega para fe lhe darem as verbas dos pezos, e varas da 1'azenda, que

comprar por conta da fazenda delRey noflb Senhor ,
para haverem o que

lhe for devido da parte dos vendedores lhe leram palfadas.

->- '-'-: CAPITULO VIIL

ETir;nido os rendeiros verbas da dita Alfandega ,
feràm aíTignadas

pelo Efcrivao, que as paiíar, porque confie dos que logo pagarão feu

direito riO dito rendeiro , e os que deixarão de pagar
,
para fe poder por

cilas arrecadardes devedores ,
o que deverem do dito direito Jn Varia-

oem

,
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gem, e fervirem as ditas verbas de titulo para por ellas fe poder lançar o
leu rendimento no livro da arrecadaçam da Caza do Veropezo , a que
pertence efte direito da Variagcm.

C A P I T U L O IX.

TOdosos panos fabricados de lãa, ou de linho nefte Reino, 3e medi-
da de vara, e que por elle fe coftuma vender

,
que vierem a defpachar

àCaza dos Cincos da mefma Alfandega, pagarão nella os meiínos direi-

tos as Cidades
,
que pagam os que vem de fora do Reino à dita Alfande-

ga , e naó o querendo pagar em efpecie , o pagarão em dinheiro
,
pela

avaliaçam da Pauta da mefma Caza dos Cincos , conforme a Poítura da
amio de mil quinhentos e trinta e hum.

. _ >
.„.---.

CAPITULO X.

E
Se os taes panos de medida de vara , aíTim de Ma , como de linho, fo-

rem obrados de maneira que nas Pautas da dita Alfandega, e Caza dos
Cincos naó efleja a fua avaliaçam , fe avaliara o feu vallor

, atendendo-fe

ao eftado do tempo, que correr na forma do Regimento da fazenda
Real

,
que fe manda obfervar na arrecadação das rendas das Cidades, por

efpecial provizam Regia
,
que tem eftas ditas Cidades.

C A P I T U L O XL

I"*
Odo o Burel , Almafega , Liteiro , e pano de treu , e pano da ter-

ra,que todo Jie de medida de vara,que entrar neftas Cidades depois de
pagarem os direitos Reaes

,
pagarão os direitos das varas devidos às Ci-

dades , na forma dos mais panos , conforme as Poíluras referidas do anno
de mil quinhentos trinta c hum, em declaração da Poftura de mil quatro
centos e fctenta

,
que com individuaçam cxprelFa, efta qualidade de panos-

C A P I t U L O XIL

TOdos OS panos fabricados de laa, ou de linho, que vierem dos Rei-
nos de Caftella a eftas Cidades , aílim por mar , como por terra a

Alfandega, e Caza dos Cincos , delias depois de pagarem os direitos
Reaes

,
pagarão o direito devido às Cidades , na f(3rma que o pagam os

panos dos eftrangeiros de fora do Reino , e os fabricados neíle Reino , o
qual direito pagarão

\
quer venhaó à Alfandega

,
quer naó vendendo-fe

neftas ditas Cidades , conforme a Poftura do anno de mil quatro centos

,

fetenta no fim delia , e as inais referidas.
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CAPITULO XIII.

O Rendeiro, que for dcfta renda do direito da Variagem, aííiftindo na
diitaAlíandega.c Oíza dos Sincos per fi,ou léus praceiros ,oii Procu-

radores, para cobrarem cite direito , o fará carregar logo no fim década
iricz,no I jvro da Ca/a de \cx o pezo aprczcntando nella as verbas dos Ef-
crivacns da ditta Alfandega, c Caza dos Sincos, por cllesaíTinadas, porque
conílc , o que importa o que fetem cobrado dentro na mefma Alfandega,
e Caza dos Sincos, e da carga que fe lhe fizer por cilas no livro da dita
Caza do Vero pcv.o i^o que tiver recebido o dito Rendeiro, ou fcu Procu-
rador, aílinarà no dito livro tudo o que do dito direito fobre elle for car-
jegado, tendo para elfe cffeito dado fiança a cobrar o rendimento da ditta
renda.

CAPITULO XIV.

EDos que naõ poder cobrar logo na ditta Alfandega, e Caza dos Sincos
o direito da Variagein, que fe lhe dever, tirará verbas, as quacs larà o

dito Rendeiro, ou leu Procurador primeiro que as cobrc,carregar no livro

da dita Caza de ^^er o pezo, e dellc fe tazer cobrar dos devedores do ditto
direito,e aílinar no dito livro, tudo o que fe for cobrando, e conftando por
modo algum cobrar algum direito,que dentro no dito tempo naó lizer car-

regar no ditto livro
,
pagara anoveado a importância do que cobrar, e fera

prezo na fcnina dos Capitulos cento e finco , c cento c jincoenta e no\'e do
Regimento da fazenda Real , e da Provizam Regia de trinta e hum de
Março de mil quinhentos e dezanove

,
que tem as Cidades, com as pennas

incertas no Regimento referido da fazenda Real.

.r. -vn) '' >:!'> ? . !<-\ÍOi'.Í - í-

CAPITULO XV.

ESe cita ditta renda fe naÓ arrendar, ou o feu rendimento fe cobrar por
conta das Cidades, o recebera o Thefoureiro delias depois de eftarem

carregadas, c lançadas as verbas do que fe dever do dito direito da Varia-

gem, no livro da dita Caza de Ver o pezo, a que pertence ellc direito, ha-

vendo para effe cífeito Adniiniftrador na dita Caza, e Otriciaes nomeados
pelos Senados, para afOílirem na dita Alfandega, e Caza dos Sincos para

porem em arrccadaçam o dito direito, e pedir , c procurar as verbas delle,

lligeitos às mcfnías penas do que ocultarem. ''-'*•' ^ -^^
'V*

o ,ou C A P I T U L O XVL

SE os defpachadorcs dos ditos pannos quizerem pagar o direito dasvarafJ

a cfpecie, e naõ a dinheiro, na forma referida, o pano de laa , ou o que

for fabricado de linho,da medida de vara que importar o tal direito dos dit-

- i
tos
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tos panos
,
que fe defpacharem fe carregará no dito livro da Caza do Ve-

ropezo pelo Efcrivao delia , com as deftinçocns, e clarezas necelTarias
,

de maneira
,
que fe poUa ver

,
que com ettêito íe cobrou tudo o que per-

tence ao direito das Cidades , declarando-lc o nome dos donos dcs pa-

nos , e qualidade, e quantidade delles, e o dia, mez, e anno em queie
fez o taldelpacho, como hade conítar das verbas

,
que íe tirarem , eo

ditto panno
,
que le cobrar em elpecie, íe entregará ao Rendeiro da ditta

renda, e nao o havendo, ao Thczoureiro das Cidades para tratar da fua

venda pelo preço, e eílado do tempo, carregandoíe-lhe tudo em recei-

ta, por lembrança, para por ella fe lhe pedir conta do feu procedido

dondo- fe primeiro conta aos Senados. ^jh-lv.;':-

CAPITULO XVII.
'

O Efcrivao da Caza do Veropezo , ou outro qualquer
,
que fe deva

nomear para a arrecadação defte direito da Variagem, terá dous li-

Aa'os rubricados pelo Vereador do Pellouro da Almotaçaria , c em hum
delles ha de carregar o direito das varas, e pezo do defpacho da Alfande-

ga , e Caza dos Sincos , da mefma Alfandega , e do que pertence à Caza
dos Sincos da mefma Alfandega. E no outro livro o direito do pezo,
que pelo Regimento da ditta Caza do Veropezo

,
pertence à ditta Caza,

e íè fe provar ,
que o dito Efcrivao deixou de carregar nos dittos livros

algum defpacho, ou couza pertencente aos dittos direitos, pagara a no-

vcado a importância do que naó carregou, e fera íufpenço do ditto Oíii-

cio atè mercê dos Senados.

CAPITULO XVIII. fí^
^''^';

bido feio A'
cudaò di

EO Efcrivao da ditta Caza do Veropezo , nao levara mais do que RcLj.aò^ de

.
levaô os Efcrivaens das Cazas dos direitos Reaes, e prometidos aos *--'^^ ^''^'yo

Eícrivaens da Almotaçaria das cargas, edefpachos, que íizerfobreo ^^^^íj^*/^

ditto direito. juntas nada

CAPITULO XIX.

uO Fjiiivao

í<t Cinulumè-'

to:.

E Andando arrendadas cilas rendas do direito da Variagem , e pezo
,

fera condiçam expreíTa dos dittos arrendamentos , que eí\as duas
rendas íe cobrem, c arrecadem pelos Regimentos, e foral da ditta Va-
riagem

, e pezo dados à ditta Caza do Veropezo , fem outra cxperflaó

alguma.

C A P I T U L O XX.

EO Juiz da ditta Caza do Veropezo , conforme o feu Regimento da

,
ditta Caza, fera obrigado fazer cumprir todo o conhecido nefte da

B Variagem
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A''ariagem tendo muito cuidado , fe faça a arrecadaçam dos ditos direi-

tos conforme aos dittos Regimentes, e pennas das Pofíuras de que
nelles fe faz menção ,

para o que feraõ todas tresladadas na copia
,
que

delle Regimento depois de confirmado a elie pertencerem, e fe lhe der pa-

ra eftar na fua meza. Manoel Rebello Falhares o fiz cfcrever. Jerónimo da
CoftadeAImeyda. Francifco da Cunha Rego. João de Torres da Silva.

Pedro de Pinna Coutinho. Elcuterio Collares de Carvalho. Cláudio
Gorgel do Amaral. Antono Francifco. Jofeph Gonçalves Lisboa. Ma-
noel Ferreira. Paulo de Azevedo.

Ehe o que confiado dito Regimento, quefubio à prezença de Sua
Mageftade em Confulta do Senado de quatorze de Junho de mil fete cen-

tos e trinta, eouto-, e o mefmo Senhor foy fervido confirmar por fua

Real Refoluçam de vinte de Novembro do mefmo anno de mil fete cen-

tose trinta eouto, tomada na dita Confulta. E, de tudo fiz paíTar a

a prefente Certidão, que afllno. Lisboa onze de Janeiro de mil fete centos

e quarenta e finco. Pagou deíla, e bufca de livro, quinhentos e vinte reis, e

e deaífinar fincoenta reis.

MafiQel Rebello Palhgres.

O J '/"r
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ÇAZA DO MARCO.
u ' '-i. PETIC,AM AO SENADO DA CAAMERA DE LISBOA,

IZEM O Provedor , e Deputados da Meza do Efpirito "Santo

dos homens de Negocio, que procuraô o bem commum do
Comercio

,
que para ferto requerimento

,
que tem , lhe he

neceíTario huma certidão, com a copia do Regimento da Çaza

do Marco , e porque fe naó pôde paííar fem defpacho.

PA V. S. lhe faça mercê mandar paíTar

. a dita certidão com a dita copia do

Regimento da Caza do Marco deita Ci-

dade em forma, que faça fé.

E R. M. .. t

Pacefe-lhe nam havendo ijiconveniente. Meza 26 de Agoílo de iy^^<

Covi quatro R-tibriças. . ::

M
^rancifco Xavier Reys. Joaô Correya de Soufa.

Anoel Rebelo Falhares, Fidalgo da Caza de Sua Mageftade, e Ef-

- - crivaô da Camera dcfta Cidade. Faço faber, que no livro fegundo

de acrefcentamento dos Regimentos, nelle a folhas duzentas e vinte , eftà

o Regimento da Caza do Marco, do theor feguinte.

CAPITULO I.

Como as Nãos, e Nuvios mnjlrarào asCartas defeusfretameníos , eõ

que pagaràõ dos direitos do Marco.

AOS fette dias do mez de Novembro da era do Nafcimento de mil

quatrocentos e vinte dous annos , na Camera de Vareaçam da muy
nobre, e fempre leal Cidade de Lisboa , eftando ahi Joaó Afonço Faceiro,

valfallo de ElRey Nollb Senhor , e Corregedor por elle na dita Cidade

,

e Joaô Efteve?, é Ruy Gomes , e Ruv Pires, Procurador da dita Cidade,

e Fernaó Dalvcsdaefcada de pedra, eVafco Dias Confcrvador, c Martim

Alho, e Gomes, e Anes, que fovEfcrivaô da dita Comera ,
c Vicente

Rodrigues, que foy Juiz do CiveÍ,e Fernão da Veiga, Juiz do Crime, e.

Gil Martins, que foy fobreJuiz, eFelippe Davicl, e Ruy Gracia ,
Mer-

B z ccdor,
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cador, e outros homens bons da ditta Cidade , os quaes vendo, econfi-
derando como muitos, alíim Mercadores, como Senhorios , e Meftres de
Navios, catam muitos caminhos, e azos para desfraudar a Cidade do di-

reito, que ha de haver do marco de prata dos ditos navios, dizendo alguns,

que vem de Galiza , e de outras partes, e que os Navios , e mercadorias
que trazem, he tudo fcu,e Te vam também dcvante defta Cidade a Setuval,

c Alcacere, e a outros lugares, e também dizendo os Senhorios , e Mef-
tres dos ditos Navios, que as ditas cargas, que aflim làhiao carregar, faô
fuás, e portanto os ditos Navios naó vinhaó, nem hiaô frettados , nem
lhe preparavaó frete nenhum , eporefta razaó, como por naÓ carrega-
rem na dita Cidade nao eraó teudos de pagar à dita Cidade feu direito do
dito marco, e outros diziam, que vinhaó fretados deloo donde vinhaó
por vinda, e por hida, naô embargando

,
que aíRm vinhaó debotto com

fuás mercadorias a efta Cidade, enellaas defcarregaô , efe hiaó delia a
carregar aos ditos lugares de Setuval, e Alcacere, como ao Algarve, e á
outrns partes, dizendo

,
que naô faô teudos de pagar o dito direito, pois

que naó fretavam nem carregavam na ditta Cidade , como quer que reque-
ndo lhes foflepor parte da CidaiJe, e Rendeiros delia

,
que moftraílem

as Cartas detaes fretamentos, que elles allegavaó, que de loo traziaó, ou
qualquer outra convença, e conveniente, q entre fi trouxeíTem feita para
fe ver fe era aílim como elles diziam, ou fe preparavam frette na dita Ci-
dade dos ditos Navios , e companha delles , naó o querendo dizer , nem
moftraras ditas Cartas, dizendo que as naó traziam, e que os deixavam
na terra donde aífuri vinhaó, fazendo todo efto, e outros muitos conloyos
fomente por defraudarem, eenganarem a ditta Cidade, por lhe naó paga-
rem o direito do marco

,
por bem das qtiaes coufas fe recrelfam grandes

debates, e demandas por lhe por vezes fer achado
,
que fazem maliciofa-

nicntc tudoo quedito he, oque fenaó faria, fe como logo ante o porto
da ditta Cidade chegalfem , moftraílem as ditas Cartas dos dittos freta-

mentos, e aflim deixalfem à maneira, e convença que entre fi traziam de
fretar, ou carregar: poremos fobreditos Corregedor, Officiaes Cida-
doens, c homens bons, e guardando as ditas malícias, as quaes devem
fcr refreadas, c os homens naó Iiaverem lugar de as fazer; ordenarão, e

puzcram por poftura, que daqui por diante quaefquer Nãos ,
e Navios,

que ante o porto da dita Cidade vierem de quaefquer partes , c lugares
,

que Icja, que do dia, que aílirn a ella chegarem, ao outro dia primeiro fe-

guinte aiè as doze horas do meyo dia, os Senhorios, c Meftres, ou Mari-
nheiros das ditas Nãos, ou Navios, fejam teudos , e obrigados de amof-
trar, c amoftrarem as Cartas publicas, que trouxerem dos ditos fretamen-

tos a quem o carrego dcllo pela dita Cidade tiver , e fe Cartas naô trou-

xerem, que digam todas as avenças, e convenças, que entre elles, e os Mer-
cadores houver , de maneira, que haô de ter cm fretar , ou carregar , e
naó as moftrando, ou naó dizendo a ditta maneira, que haô de ter atè as

ditas horas, que delias por diante paguem o ditto direito do dito marco à

ditta (cidade, todo em ehe) o,aílim como fe aqui nella carregalfem, ou fre-

tallcm i^or n dita Cidade naó perder o dito feu direito, nem lhe fer Ibbne-

gado, os ditos Mercadores, Senhorios, c Meftres , e Marinheiros das

dittas
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dittasNaos, e Navios haverem galardam de fuás malicias , e enganos a
qual couza allím oirogàraó, e por fuás mãos aíTinàraõ tcíkmunhas, os fo-
breditoi, e outros, c eu Gomes e Ancs de Monte agraílbjEfcrivaõ da ditta
Camera, que eílo por minha maó o efcrevi.

C A P I T U LO II.

Pojiura em que fe declarao antecedente.

D Eclaraçao, e Regimento ao diante efcrito, que fe declarou da Pof
tura atras efcrita pelos Senhores Vereadores, e Officiaes da Cidade,

cpnvcm a faber :
por Fernão Lopes Corrêa, eSimaô de Góes, e Francifco

Figueira, Vereadores, e por Ruy Gonçalves Manecotte , Corregedor da
ditta Cidadc,e pelo Bacharel Diogo Vaz,e o Doutor Alvcro Eftcvesjuiz
do Civel, e por Nuno Fernandes, e pc!o Licenciado Brás Aftbnlb

, Juiz
do Crime, e por António da Motta, Procurador da Cidade, c por Vàíco
Pires Thefoureiro da dita Cidade,e por Fernão Gonçalves,Álvaro Alfòn-
fo, Álvaro Gomes,Jorge Gonçalves, Procuradores dos Mcííeres, e outros;
as quaes dcclaraçocns mandàraÔ, que fe efcrevelFem, para a todos fer no-
tório, as quaes affinàraó, e mandarão, que fe cumprillem, como fc ncllas

contém. Feito em a Cidade de Lisboa aos outo dias do iiicz de Abril do
anno de mil e quinhentos e vinte e finco.

CAPITULO III.

\Qae as Nãos, que nefia Cidade carregarem^ ouforem carregar fora
paguem marco.

ITera, que as Naos,Navios, e Caravellas, que carregadas vierem , ou fo-

rem porto q as mercadorias fejaó do Senhorio das taes Nãos, Navios, e

Caravelas, que naó mollrando Cartas publicas dos lugares donde vierem,
como manda a Poíhira, que toda via paguem marco , e fe nclla Cidade
carregarem, ou forem a outra parte carregar , hindo para illo certos pa-
garão o dito marco de dez reis por tonellada. _-

CAPITULO IV.
Que as Nãos que naÕfobem do Roftelloy naôpaguev^fenaõ tomando

carrega.

ITem, toda a Nao, e Navio, que de fora parte vier ter a reftello , e naó
vier davante o porto deíla Cidade, fe trouxer mercadoria, e a dcfcarre-

gar cm reíkllo, em barcas, para vir a efta Cidade, naó pagara marco , e fe

por ventura tomar aqui na Cidade, ou feu termo, pofto que em barcas le-

vem mercadorias para reílello, ou Cafcaes,ou onde quer que eílirerem as

taes Nãos, e Navios toda via
,
pagarkó o ditto marco, fegundo prsgfló a

que carregao a vante o porto defta Cidade, efe as barcas, ou brteis que
as taes mercadorias levarem, e nellas naó for Meílre, ou Senhorio,.qucas
dittas mercadorias levarem, para fer certo o dito barqueiro, que levam
dôfpacho, o tal barqueiro fcja obrigado a deipachar, e pagar o marco.

• - ••

'

Oiie
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CAPITULO V.

Oiie ainda^ que as Nãos vam fem carga, despachem.

ITem , toda a Nao, Caravella, ou Navio, que defta Cidade for para fóra,'

quer và carregada, quer naô ; e iíTo mefmo pofto, que feja do próprio

Senhorio, pofto que nella và toda via, fera obrigado adefpachar, e par-

tindo- le leni dcfpachar, pagara o marco em quatro dobro , e ifto para as

obras da Cidade, quando quer, que a tal renda naó for arrendada, e fendo

arrendavio fera todo para os Rendeiros.

ò ; C A P I T U L O VI.

Que o EfcrivaÕ do Marco defpache as Nãosfem hir ao Corregedor.

ITem ,
que quando quer que as taes Nãos, Navios, e Caravellas, vieram

a efta Cidade, e Cartas defretamentos trouxerem, que fejaô publicas,e

as moftrarem, fegundo a Poftura, o Efcrivao do Marco dará juramento ao

Meftre, ou Senhorio, e a dous, ou três Marinheiros, que declarem que a

tal Carta he vcrdadeira,e feita por Taballiaó, o Efcrivao contheudo nella,

alTim como dito he, fem mais hir ao Corregedor, o defpachará, pofto que

o Rendeiro a queira là levar, e quando ahi ouver outras duvidas entaõ po-

derão hir perante o ditto Corregedor.

CAPITULO VII.
> Que o direito da cargafepague ao Rendeiro do amto de entrada.

ITem, que toda a Nao, Navio, ou Caravella
,
que entrar entre o porto

dcfta Cidade, dentro no anno de que ao tal tempo for Rendeiro, que o
tal rendimento do Marco da carga, que aíTim levar,ou fretar, feja do Ren-
deiro do tempo em que entrou, pofto que no anno vindouro do outro

Rendeiro carregue, ou frete, e ifto por fe evitarem duvidas, dizendo, que
carregam ametade em hum anno, e ao outra ametade em outro anno.

CAPITULO VIII.

Qtíe o Efcrivao naÕ defpachefctn o Rendeiroy nem o Rendeirofem
o Efcrivao.

ITem , o EfcrivaÕ do dito Marco naó defpachará fem ter o Rendeiro
prefente, nem o Rendeiro fem o Efcrivao , e ifto porque tudo venha

a boa arrecadação, c porque as partes naó digam, que pagáraó a hum, e

a outro, e fazendo o contrario pagarão cada hum delles dez cruzados para

as obras da Cidade, de que haverá metade quem na acuzar.

C A P I T U L O IX.

Quenaofe levantem as Nãos donde efliverem ancoradasfem o fazer
a faber.

ITem, tanto, que alguma Nao,Navio, jou Caravella, chegar devante o

porto dcfta Cidade ao outro dia primeiro Icguinte.o Mcftre,ou Senho»

rio feraó obrigados a alfcntar fuás Nãos , Navios, ou Caravellas ao tempo
que
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que a poftura manda , que he atè às doze horas do outro dia, fobpenna de
pagar o marco em dobro do que dever, eiíto mefmo nao íealevantaraó

donde cítiverem ancoradas ate naó virem fazer laber
,
que fe mudaó para

outro cabo fob a dita pena. .-: i

CAPITULO X.
''"':

Que havendo dadivas entre o Rendeiro., e os Mejlres das Nãos

,

vaõ ao Corregedor.

E Havendo duvida entre os Meftres,e Senhorios dos ditos Navios,N"aos,

Caravellas, e os Rendeiros, hiram perante o ditto Corregedor , nao
fe alevantando donde eftivercm como dito he, e fazendo o contrario pa-

garão o quatro dobro fegundo atras faz meníaó.
; ::

PROVIZAM. ! i . ?

Soh'e o marco. ^

DOM Joaó por graça de Deos Rey de Portugal, e do Algarve. A
vos Corrcgedorjuiz da nolfamuy nobre, e fenipre leal Cidade de

Lisboa, que hora fondes, e fordes daqui cm diante faude. Sabcde, que
porque fomos fertos,quc deantiguamente o Confelho da dita Cidade para

ajuda defeus encargos havia de qualquer Navio , que nella Cidade freta-

vaó,fe era de carrega de cem toneis,dous marcos de prata, convém a faber,

hum marco dos mercadores fretadores, que afretavaô , e o outro marco
dos Senhorios do Navio , e fe o Navio era de mayor carrega dos,

dittos cem toneis , certa couza por tonellada , a razaó de dous marcos,

de prata foJdo por livra, fegundo mais, e menos : E porque alguns mali'

ciozos por desítaudar , e fazer engano adita Cidade por naó haver o dit-

to direito, faziaó, e mandavaÓ fazer cartas de fretamentos, fazendo men-
ção, queeraó feitas fora do Reyno, e da dita Cidade, que de fora vinhaó

firetadas,eforajà por vezes achado, que taes Cartas íe faziam na ditta

Cidade naó embargando, que fe em ellas contivelfem-que eraó feitas ailur,

c foraó alguns condemnados, e ponidos por eílo, e porque por vezes fe

recrefciaó fobreello pleitos, e demandas, que eraó grandes damnos, e per-

das dos Mercadores, c aííim da ditta Cidade, como eftrangeiros, quefobre^

eftofazemosrequerer, que a Cidade daqui em diante leve o ditto direito

dos fretamentos por efta guiza. Qjie de qualquer Navio
,
que fe na ditta

Cidade fretar, ou carregar poílo que de a llur venha fretado, que a Cida-

de, e Confelho delia, levem fefor de carregar de cem toneis hum marco
de prata, que heametade do que ante levava convém a faber, meyo mar-

co dos Mercadores,qiie a carregarem, ou fretarem na dita Cidade,e meyo,
marco dos fenhores dos Navios, e feodito Navio for de mayor carrega,

que de cem toneiSj que leve dos mercadores, e fenhores delle foldo por li-

vra a razaó do marco, fegundo mais,e menos o diíto Navio for de carrega;

c porem mandamos a vos ditto Corregedor, e Juizes , e a todas as outras

noíFas uíliças a que o conhecimento defte pertencer, que aífim o façais

. . cumprir,
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cumprir, e guardar,e de outra guiza naô, porque o entendemos por noíTo

ferviço,e prol, e bem da ditta Cidade, e mercadores, que a ella vierem, c

vòs aelles, ai naófaçades. Dada na Cidade de Lisboa nove dias de Janei-
ro. ElRey o mandou. Rodrigo AíFonlb o fez , era de mil quatrocentos e-

quarenta e quatro annos.

POSTURA TERCEIRA.
' Do RegÍ7nentOy que ejinrà na Caza do Marco.

TOda a Nao, Navio, e Caravella, que nefta Cidade carregar , ou fre-

tar, pagara dez reis por tonellada atè quantia de cem toneis, que fao

Tiiil reis, e fer for de mayor carrega, ou de menos ioldo a livra a razaó de

dez reis por tonellada, aífim de mais como de menos.

Item, cada Nao, Navio, e Caravella ,
que em reílcUo carregar em bar-

ca.>, ou em outros quacfquer bateis,poíto que as mercadorias fejaó dos fe-

nhores, pagarão dez reis por tonellada.

Item , todo o Nano, e Caravella
,
que a reítello vem ter , e carrega,

trouxer, e ládefcarregar , nao pagara marco
,
poílo que defcarregue em

barcas.

Item, toda a barca, e batel, que carregas levarem a reftello , ou Caf-

caes, fcraô obrigados a virem defpachar , e pagar dez reis por tonellada

naô vendo dcfpacho ao Senhorio da Mercadoria.

Item toda a Nao, Navio, e Caravella, que deita Cidade para fora fo-

rem quem quer vaó carregadas, quer nao, porto que as mercadorias, fejao

dos Senhorios, feraô obrigados a defpachar no marco, e hindo fem deipa-

char, pagarão o quarto dobro do que devem.

Item, toda a Nao, Navio, e Caravella, que cartas de fretamentos trou-

xerem, que fejaó publicas,as moftrarao ao Efcrivao do Marco, do dia que

chegarem, ao outro dia primeiro feguinte, atè às doze lioras do meyo dia,

e naô as mofírando pagarão o marcoem dobro, do que devem.
Item, que o Efcrivao do Marco , defpache os JMellres

,
que Cartas

publicas trouxerem, dandolhe duas, ou três teltemunhas, que conheçaó a

letra, e final, e Taballiáo, que as fizer fem mais hirem ao Corregedor,

poílo que o Rendeiro queira. Havendo outras duvidas entre o Rendeiro,

e Meílres então hirao perante o Corregedor.

Item, toda a Nao, Navio, e Caravella, que davante defte porto efti-

verem, nao fe levantarão para outro cabo fem primeiro virem faber, que
fe mudáo, fob pena de pagarem o marco em dobro.

Item, quando quer que houver algumas duvidas entre os Meftres , e

Rendeiros,nao fe levantarão como dito he,fem primeiro hirem perante o
Corregedor, e fazendo o contrario pagarão as penas affima efcritâs.

Item, duas pipas de qualquer couza, he huma tonellada.
'' Item, dous moyos de trigo, cevada, ou qualquer outra couza , huma
tonellada.

Item, quatorze quintaes de metal, ou de qualquer outra couza, huma
tonellada. i < -

Item,
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Item , tfes carros de madeira,huma tdnellada.

Item, feteceiítos e fmcoenta telhas,humatcnellada.
Item, quinhentas formas de airucar,huma tonellada.

Item, trezentos finos de alfucar, huma tonellada.

Item, huma fornada de louça duas, tonelladas. '.

Item, huraa befta,duas tonelladas.

Item, Hum palFageiro pagara fmco reis.

Item, o Efcriraó do Marco, naó levara mais do que levaó os Efcri-
vâes das cazas de ElRey de feu defpacho.

Das diligencias^ue fará o EfcrivaÔ do Marco^ quando as
Nãos lierem.

O Efcrivaó do Marco tanto que os Senhorios, ou Marinheiros aíTenta*-

rem fuás Nãos, Navios, e Caravellas no Marco ao tempo, que a poftura
manda, logo lhes preguntara fe trazem Cartas defretamentos, emoílran-
do-as lhes ponha a aprefentaçaó, como hora faz, e dizendo

,
que as nao

trazem, ifto mefmo os aíFentarà em feu partacollo para fe faber como as
naó trazem , e para naõ dizerem

,
que as trazem , e que as naó mof-

tràraô por lhas naó pedirem.

Aos dezafeis dias do mez deJaneiro de mil quinhentos e noventa e três
annos nefta Cidade de Lisboa, na Camará da Vareaçaó delia, elbndo pre-
fentes os Senhores Prefidente , Vereadores, e aííim os Procuradores da
Cidade, e Procuradores dos Mefteres delia, e Juizes do Cirel, e Crime,
e os mais abaixo aiTmados, por todos foy acentado, que todo o Navio, ou
Caravella de Portuguezes, que vier ao Rio deíla Cidade, naó deitara fora
nenhuma mercadoria, que trouxer fem primeiro hiralTentar feu Navio no
Marco, e fazer declaração de como he vindo, fobpena, que fazendo o
contrario pagar o que dever do direito do dito Marco em dobro , efte fe
apregoara nos lugares públicos , para a todos fer notório , de que fefara
aíTento, e depois fedarà à execução pelos Officiaes da Cidade. AíFonfo
de Torres de Magalhães o hz efcrever. O Prefidente. Henrique de Sou-
z^- Jorge Seco. António de Sa. Gafpar Ferraó. Francifco Yellozo.
Armaó da Silveira. Bartholomeu Fernandes. Jerónimo Dias. Gon-
çalo de Moraes. Luiz Mendes. Pedro Gonçalves. Gafpar da Maya.

E / W^
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PUBLICAÇAM.
AOS vinte eoko dias do mez x3e Janeiro de ni,I e quinhentos enoventa etrcs nnnos nclla Cidade de Lisboa, a Porta do Mar

.
^C^^^pf^P^^^"J'^^ittaC,dade, e nos mais' Juí^arespubS

perante mim Eícnvao por JoaÓ Lopes, Porteiro do Confelho; fovan-
pregoada a poftura atras cm altas vozes

, de que fiz efte termo em' qi,eo dito Porteiro aflinou, e eu Pedro Cordeiro Efcrivaó da Caza doMarco o efcrevi. ^ ""

Joaõ Lopes.

E hc o que confta do ditto Regimento, que eftà no dito li-vro de que fiz paíTar a prefentc
,
que aflino. Lisboa trinta de kZLde mil fettecentos e quarenta e finco, pâgou-fe de fehio delia, e bulca do

IjvrO; quinhentos e noventa reis, e de aílinar fincoenta reis.
""'*'^-"*'

/'''•''•;-' ManoelRebelioPalhares.

•^n
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^9

C E R T I D A M
DA SENTENÇA

DO JUIZ DOS FEITOS DA FAZENDA
cm que fe manda pagar ao Marco o direito da

Variagemíócnente da fazenda de lã, e iinbo

que fe mede às varas,

E CERTIDAMDO' REGIMENTO DACAZADEVEROPEZO

P E T I C A M
Izem o Provedor , e Deputados da Meza do Efpinto Santo,
que procuraô o bem commum do Comercio

,
que para certo

requerimento
,
que tem , lhe he necellario huma certidão da

que apontar de huns Autos findos, em queforaó partes os Con-
fules das Nafçoens Eílrangciras, contra o Sindico do Senado , e Contra-
tadores do MarcOjVeropezOjdeqUefuy Efcrivaô Pedro António Peradiz.

A V.M. lhe faça mercê mandar paíTar

a dita certidão, do que conftar • :)>J'{

E R. M.

Paíle em termos.

Doutor Carvalho. . ::jnií..i i

CERTIDAM
PEdro António Peradiz, proprietário do Officiode Efcrivaô da Coroa

Real de todo o Reyno, por Sua Magellade, que Deos guarde, &c.
Aosaue a prefente Certidam virem, certifico que eu fou Efcrivaô de
huns Autos, que fe intitulaó pela maneira feguinte.

G t TI-
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TITULO DOS AUTOS.

FEito Civcl de Libello entre partes A. A. os Confules das Naçoens Ef-

trangeiras, contra Joaó á\x Fonfeca Furtado, e Luiz de Oliveira, Con-
trataores do Marco, e Vcropczo, Sçc.

E naó fc continha mais em o titulo dos Autos, a que me reporto , e

nelles outro íim, a folhas duzentas e quarenta ehuma eílà lançada huma
Sentença de que íeu thcor he o íeguinte.

SENTENC, A afoK 241.

ACordam em Pvelaçnó , &c. Viftos eíles Autos Libello dos A. A. os

Conluies das Naçoens Ingleza, e HoUandeza, de Suécia, e Dinamar-

ca, contrariedade dos R.R. os Contratadores do Marco
, c Sindico da

Cidade, provas, e dccumentos juntos •, propoem-le pelos Autores , que

vros do deípacho da dita Altandega,e o cobram cxccuLivamente, fendo ,q

nem o Senado da Camará, nem os Reos Contratadores da renda da Caza

do Marco, tem outro algum titulo para haverem o tal tributo, emais,

que huma afurta poíiura muito antiga, que le icz para que de todos os pa-

nos, que viellem a eíta Cidade , e le mcdiílem por varas
,
pagaffem os

Mercadores, que os defpachavam, efte direito da Variagem, a qual poftu-

ra fó fe deve praticar a refpeito dos panos íabricados nelte Reyno, que fe

coltumam medir por varas cximo faó os panos
,
que li; labricaó na ferra da

ellrella,raxctas, baetas, c pano de hnho
,
que fedeípacham na Caza dos

Sincos,enclla pagam certo direito, e também o da Variagem para cuja

cobrança tem os Contratadores do Marco hum Procurador poílo por

elles, para a dita cobrança, e icapoftura comprehendera as mais fazen-

das, que vem de fora do Keyno , e fe defpacham na Alfandega, nella ha-

viam os mefmos Contratadores ter outro Procurador,que lho arrecadallè;

porém nafórmado PvCgimento da mefma Alfandega , fó fe deve pagar na

Mezagrande, e do Confulado, o direito de vinte e três porcento, e pago

cfte levam livremente os Mercadores as fazendas defpachadrs para fuás

ca^^as, e que hc tanto fem duvida , naó fer divido o direito da Variagem

dellns, que os antecellbres dos Reos nunca o cobraram, como devido , e

fomente de trcsem trcsannos hiam por cazas dos Mercadores Eftrangei-

ros, com hum rol, queefcondidamentecxtrahiam dos livros da Alfande-

ga, e por mercê lhes pediam, lhes quizeíTem dar alguma coufa pelo dirto

direito, c fc contentavam com o que cada hum lhes queria dar por fe li-

vrarem do letigio com q os ameaçavam , e fe efta contribuição voluntária

^liizeram os Reos cóveitercm neceíTaria, e procuraram cobrar otaUlirei-

to executivamente,e os Mercadores por remirem fuavcxaçaó,fizcraódelle

dcpoíito. Propõem mais
,
que os Reos naó fó procuraó o dito direito da

Variagem da fiizenda,q fcmede, mas dos generos,q fe vendem a pezo co-

> 1 mo
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mo he o ferro, eftanho, linho,peixe feco,e outros, q fe nao comprehendem
na poftura do Senado da Camera,na qual fe declara,he para pagar ao medi-
dor,fendo que os Mercadores, quando defpacham na Alfandega, logo nella

.pagaô ao medidor, e quando vendem as fazendas em fuás cazas pagão ao
medidor da Cidade, que lhas vai medir ^ e como naó haja Regimento,
Ley, ou Foral,q os obrigue ao pagamento do tal direito, toda, c qualquer
pofle, que houver de fe cobrar, he viciofo, e fem vigor, e principalmente
quando pelo Tratado da paz feita com as fuás Nafçoens cila difpoílo, naó
haverem de pagar mais que vinte e três por cento dos direitos do defpacho
da Alfandega, e pedem, que os Reos reftituam o que individamentc tem
delles cobrado pelo direito da Variagem,dcclarando-fe, que mais fe nam
pclfa, nem cobre o tal direito-, por parte dos Reos fe alega

,
que o Sena-

do da Camará eftà na polfe immemorial de per íi, e feus Rendeiros cobrar
efte direito da Variagcm, fem repugnância , ou contradição alguma dos
Mercadores, aíTim naturaes como eítrangeiros, fomente das fazendas

,
que

fe medem a vara, e entram, e fe defpacham na Alfandega, e neib polfe fe

conferva titulada com huma Provizam Real , do Senlior Rey Dom Ma-
noel, e o pagarem os ditos Mercadores aquém lhes mede as fizendas

,
quando as defpacham na Alfandega, ou vendem em fuás cazas naô defobri •

ga do direito, que devem delias pagar ao Senado da Camará , e fe os Con-
tratadores o deixaó de receber na Alfandega , he porque íèmpre lecoftu-
mou pagarem-no em fuás cazas pelo rol , que fe lhes aprefeiitava, tirado
dos livros do defpacho de Alfandega, e conferindo-os com os allenros dos
feus livros, e nella forma o cubraraó fempre os Contratadores, e execu-
tivamente, quando os Mercadores o recuzavaó pagar, e tanto o da Varia-
gem, como do pezo, que faó diílinftos , e deprefente eílam cobrando na
Allandega das fazendas, que fe medem por varas, enamefma forma das
que fe pezam, o qual pezo he notório haver neíla Cidade lugar publico, e
caza para elfe efeito deputado a que chamaó Veropezo com Juiz , o Offi-

ciaes ajuramentados, aonde todas as fazendas, que fe compram, e vendem
a pezo fe levam ao dito lugar a pezar, e ahi pagam certo direito ao Sena-
do, e quando alguns Mercadores tem detrimento em levarem as ílias fa-

zendas ao Veropezo, pedem licenças annuas
,
para uzarem de balança em

outro lugar, c pagam por avença o direito devido ao Senado. O que tudo
viílo, e o mais dos Autos, e como os Reos naó aprezentàraó Foral, ou ou-
tro algum titulo, porque a Cidade, perfi, ou por feus Rendeiros poífa ha-
ver o direito chamado da Variagem, por todas as fazendas, que fe medem,
e pezam na Alfandega, nem Julíifique a poífe immemorial de fe cobrar;
e fomente íe moílre haver huma poílura antiga, que no anno de mil qua-
trocentos e fetenta, fe reformou íbbre a arrecadação do direito das varas,
que fe pagam à Cidade dos panos, que fe mediiTem pelo medidor do Con-
celho, a qual poílura fe declarou por outras polleriores, e a ultima feita
em vinte e três de Setembro de mil quinhentos e trinta e Iium, porque fe a-
cordou que de todos os panos de la, e linho, que fe mcdiífem por varas fe

pagaífe de cada fardo quatro varas, que fe arrecadariam na Alfandega pe-
los Rendeiros da Cidade ao mafmo tempo, que fe cobraffem os direitos

de ElRey, e pela meíma avaliaçam, que na Alfandega fe fizelfe para o pa-

gamento
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gartiento da Dizima , c Siza, naô querendo os Mercadores pagar as ditas

varas em a melma efpecicdc pano, e naôeftando os Rendeiros da Cidade
na Alfandega para arrecadarem o tal direito das varas, poderiam os Mer-
cadores levar delia as fuás fazendas, e o Rendeiro da Cidade, tiraria ver-

ba dos livros para ao depois o arrecadar dos Mercadores
;
porém prova-fe

que os Reos Luiz de Oliveira, e Joaó da Fonfeca Furtado, Contratadores
do Marco, e os que lhe fuccederam, na6 fó dos panos de la, e linho, que fe

medem as varas, mas de toda a mais fazenda, que fe defpacha na Alfan*

dega, e fe cofluma medir, c ainda da quenellafc nam mede,mas pèza, aífim

como ferro, chumbo, e linho, introduziram cobrar executivamente o di-

reito das varas, ou Variagem,fazendolhe a conta a dous por cento do feu

valor, execcndo totalmente o difpoílo natalpoftura, pela qual fó era

premetido cobrarem os Rendeiros da Cidade o direito de quatro varas

por cada fardo, e fomente daquelles panos de linho, e lá, que fe coílumaó
medira vara, e naó de outra alguma fazenda. Sendo

,
que nem ainda dos

defta qualidade devem os Mercadores pagar o tal direito impoíto pela Ci-
dade, porque aquella poftura prcfume abrogada pelo Alvará junto do
anno de mil quinhentos fctcnta e hum em que o Senhor Rey Dom Sebaf-

tiaó
,
quando contratou as Alfandegas do Reyno, difpoz, que naô tivef-

fem obferrancia as poíturas do Senado da Camará defta Cidade ; que fof-

fem perjudiciaes á arrecadação dos direitos da Alfandega,a qual ao depois
fe mandou cumprir, ainda quando as Alfandegas fenam arrendaífem , e

pofto naô conlk fe derogafle a poftura do direito das varas
,
que nella fe

cobrava, verefica-fe com tudo, naô teve obfervancia ate o tempo em que
entrou a fer Contratador do Marco Joaô da Cofta Cardozo , e de vinte
annos a eíta parte ; e ainda a eftes fe naô confentio pelo Provedor da Al-
fandega, a cobrança do tal direito, porque querendo

, que aífiftiífe hum
feu Procurador na caza da dita Alfandega , o Provedor Joaô Vanvellèm
eftranhou cfta introducçaô, e fe valeu deinduftriofamcnte tirar huns roes
dos livros do defpacho da mefma Alfandega, ecom elles hia de tempos
em tempos por caza dos Mercadores pedirlhcs o direito da Variagem , e
huns lhe naô queriaô pagar coufa alguma, e outros por fe livrarem da fua

importunaçam, e evitarem letigios com que os ameaçava, lhes davam al-

guma quantia de dinheiro , e fe acomodava , com a que voluntariamente
lhes queriam dar, proteftando fempre a naô deviaô, e ainda na caza dos
Sincos,aonde introduzio Procurador para a cobrança do direito das varas;

muitos dos que defpachavaó, lhe naô queriaô pagar, do que fe infere cftar

atai poftura abrogada , e principalmente porqueno Foral da Alfandega
muito poftcriormente feito,fena6 faz menção de tal direito , declarando-fe

nelle ainda os que fe cobram em difterentes mezas i e fe a poftura eftivera

em feu vigor, naô he de crer, que aquelle Contratador Joaô da Cofta Car-
dozo, eos que lhe fuccederam , deixaífem de ter Procurador na Alfande-
ga, e rcfiftiriam ao impedimento do Provedor delia , nem fe haviaó de
accomodar com os Mercadores lhe darem o que queriam, e outros repug-
narem o pagamento, fendolhc muito fácil o recurfo : Por tanto condcm-
nam aos Reos, a que feabftenham de cobrar o direito da Variagem , de
que fe trata das fazendas; que fe defpacham na Alfandega , e fe coftumam

medir
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medir, ou pezar, c reftituani aos Autores o que individamente delles co-
brarão no tempo de léus arrendamentos , o que fe liquidara na execução
deíla; e paguem outroíim as cuftas dos Autos. Lisboa dezouto de Agoílo
de mil fete centos e onze. Rego. Doutor Abranches. Amaral. Sà, Fui
prcfente Alves.

E naó fe continha mais em a referida Sentença
,
que em os ditos Au-

tos as ditas folhas atras declaradas, a que em todo, e por todo me repor-
to, e outro fim a folhas quatro centas e íincoentq e féis fe acha o Regi-
mento de Veropezo de que que he o feguinte.
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REGIMENTO
DEVEROPEZO^

A FOLHAS 45^.

CAPITULO I.

RIMEIRAMENTE haverá na caza de Veropezo hum Juiz
da Balança, que feja homem de bem , c de boa concieiícia,

e que laiba ler , e clcrcver , o qual terá a chave da ditt^

caza de Veropezo , e ícm a dar a peíToa alguma para le nao
poder abrir Icnaó porclle, por feguranca das mercadorias,
que na dita caza Te haó de recolher, a qual abrirá pela ma-

nha defde o primeiro dia de Março- atè o fim de Setembro , ás féis ho-

ras , e eílará atè depois das dez, de maneira
,
que eíleja pela manha na

ditra , quatro horas inteiras, e á farde abrirá depois de huma hora , e

eílará atè o Sol poíto ; e fe os Rendeiros tiverem outra chave como Icm-

pre le collumou, viram abrir conforme a eftc Regimento, fob a pena
poíbaojuiz. Nos outros mezes de Inverno , abrira a dita caza depois

das fete
,
pela manha, e eílará atè ás onze, de maneira, que eíteja qua-

tro horas pela manhã ; e abrirá a ditta caza á huma hora depois de meyo
dia, e eílará atè o Sol pollo

,
para que eíteja as ditas quatro horas, e

eílando menos tempo , ou dando a chave a alguma peílòa
,
pagará pela

primeira vez
,
quinhentos reis , ametade para a Cidade , e a oucra para

quem o acuzar ; e pela fegunda vez pagará dez cruzados , e pela ter-

ceira lerá fuípenfo do oíficio hum anno fem remilFam , e fendo mais
vezes comprehendido no ditto cazo, perderá o ditto officio pe-

lo perigo^ que diílb fe pódc recear
,
para a Cidade o poder dar aquém

quizer.

CAPITULOU. '^':'vr

NA dita caza fe recolheram todas as mercadorias, que fe houverem
depezar, e forem obrigadas á ditta caza. ^ Biícouto , allucar ,

mel , azeite , fumagre ,
febo , breu , fruta do Algarve , e qualquer

outra mercadoria, que fe houver depezar de maneira
,
que todas as

dittas mercadorias feram bem tratadas , e poílas cm lugares convien-

tes, Icgundo a qualidade delias, para fe nam damni ficarem, e os donos
delias, nam receberem perda alguma pelo ditto Recolhimento.

^"^P P CA'
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f í CAPITULO IIL

i. ./ ,5.

AS ditas mercadorias naófahiráô da dita caza , ou Alpendre delia atò

naó ferem pezadas , e as que forem comezinhas poderão logo levar

tanto que forem pezadas para defpejo da caza, e as comezinhas ficarão

nãdittacaza, para que fe o Povo qiiizer parte delias conforme a poilu-

ra, dentro em três dias, como abaixo fera declarado, fe lhe darem
, e

naó cabendo fe pezarem , eelcreveram, efe entregarão aos que as ti-

verem compradas
,
para as terem fem bolirem em ellas os ditos três dias,

€ fedar parte^dellas ao Povo conforme a poílura.

t.:i:r;íM.:i ,v:...iw:: CAPITULO n.Lnr:

QUalquer peíToa ,
que de fora trouxer as ditas mercadorias à dktá

caza do Veropczo, as poderá logo vender a quem quizer com tul de-

claraçam
,
que aquelle que as aíFim vender declare por juramento

ao dito Juiz da Balança, o preço porque as vende de que o dittojuiz

fará hum termo em livro, que para iílb terá, em queponhaaquahdade
da mercadoria , e a quantidade, e o preço porque fe vendeu, e por ju-

ramento das partes , e a quem a vendeu, e o dia em que fe vendeu, o qual

fera aflinado ao menos pelo vendedor para fe faber como jurou
,
porque

preço vendeu a dita mercadoria^ eo comprador fera obrigado ter a dita

mercadoria depois de comprada três dias , e dar parte delia ao Povo, que
a quizer pelo preço, que a comprar conforme a poftura , naó a querendo

o comprador para a tornar a vender , fe naô para feu ufo , e mifter , e

silo fe entenderá em todas as mercadorias.

1- CAPITULO V.

O Dito Juiz :,
terá hum livro

,
que lhe fera dado em cada hum anno

em o qual fará titulo de todas as mercadorias, que vierem ao
dito Varopczo , declarando em que dia , cada numa vem , e o tempo

,

cora, cm que fe vendeu, como allimacfth declarado, para fe faber em
todo o tempo, a entrada, e fahida das dittas mercadorias, e como, e

cm que tempo as mercadores podem ufar delias, e as, vender a quem
quizer , e alTlm para o Povo poder faber por o ditto livro o tempt), que

tem para os poder tomar , conforme a poílura
,
para feus uzos , c mille-

res, e fará titulo de cada género de mercadoria fobre fi. Azeite emliju

titulo , eaíFim todas as outras mercadorias.

.OV'.

'KJ a CAPI-



DE r E RÒ P E ZO.

C A P I T U L O VI.
"

QUando quer que alguma peíToa do Povo quizer alguma parte de
cada huma das ditas mercadorias ,

que eftivercm na ditta caza, o
Juiz da Balança hirà ver o livro, e o preço porque eftà vendida,

eaefterefpeitolhe/aràdaraparte ,
que requer conforme apollura, fen-

do para lèuufo, e mifter , e nao para revender, e naó deixara fahir

a ditta mercadoria da ditta caza fem dar a ditta parte; e em tudo
guardara a pollura fobre a repartição das ditas mercadorias.

CAPITUL O VII.

TOdo o Mercador
,
que trouxer mercadoria «o Veropezo , a porá

logo à venda ao Povo , ea naó poderá tirar da ditta caza , nem a-

gazalhar em outra parte ; fah^o quando a caza eíliver cheya de mer-
cadorias, e naó puder caber, fendolhe primeiro dado licença pelo Juiz
como aííimavay declarado, e ifto atèfer vendida , fobpena de fer prezo,

e pagar pela primeira vez dous mil reis do Tronco, onde eftarà a-

quelles dias
,
que bem parecei;;, à Cidade , e o ditto Juiz a poderá man-

dar ao Tronco, etarà diíFo Auto do qual Juiz poderão appellar, e ag-

gravar para a Camará , e pela fegunda pagará da prizam dez cruza-

dos , e pela terceira pagará vinte cruzados da dita prizam.

CAPITULO VIIL

OUando os Rendeiros tiverem licença da Camará para poderem
compríiT as dittas mercadorias, que vierem ao Veropezo , naô as

poderàõ comprar
,
pofto que tenham a ditta licença , fc nam pe-

rante o ditto Juiz, o qual por juramento fe informara fccretamente do
vendedor , o que lhe daó verdadeiramente pelas ditas mercadorias, e ifto

efcreverà em o dito livro aliinado pelo ditto vendedor como fe con-

tem no Capitulo atras dos outros compradores , e vendedores ; e toda a

mercadoria
,
que aílim comprarem com a ditta licença fará eftar os três

dias na ditta caza primeiro
,
que atirem para que fe dê parte delia ao

Povo
,
que a quiser , conforme a poftura

,
pelo dito preço

,
que elles

Rendeiros a comprarem , e dentro dos ditos três dias , mandarão apre-

goar, que fe alguma pelToa quizer parte da ditta mercadoria, venha
por ella conforme a poftura, para a todos fer notório, e qualquer pcrgoei-

ro a que mandar o fará logo fobpena de quinhentos reis do Tronco, e
em pregaó fe dará na rua de Veropezo , a que fe cumprira

,
pofto que

hajaó licença daCamara para a levarem logo para caza, falvo levando de-

clarado a ditta licença o treslado defte Capitulo fob a dita pena; eiftofe
entendera em todas as ditas mercadorias.

Di CAPI-
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CAPITULO IX.

Q Dito Juiz fera mui diligente em olhar como fe pezam as dittas mer-
cadorias; pois lie fiel delias, efempretcrà a maó na corda doditto

^j%. ,
pezo, e com os olhos na lingoa da balança, e alevantarà manco , de

maneira, que no ditto pezo naô haja engano contra alguma das partes , e

terá muito cuidado de ter os ditos pezos, e balanças muito bem concer-

tados, e afilados cada féis mezes , lályo quando lhe parecer tem ncceífi-

dade de ferem limpos, eafilados, mais vezes, oqualafilamento fera fei-

to à cufta dos Rendeiros *, e quando_ naô houver Rendeiros à cufta da
Cidade ; de maneira, que por refpeito dos ditos pezos, e balanças , na6
recebam as partes enganos fobpena de por cada vez, que fe achar o con-

trario , alem de o Juiz pagar toda a perda às partes ; pagar pela primeira

vez dous mil reis, e pela fegunda quatro mil reis , e pela terceira ferh fuf-

penço do officio. E mandão ao Afilador dos pezos defta Cidade
, que ca-

da féis mezes và ver a balança , e pezos do Veropezo , e do que vir ve-

nha dar conta à Cidade para mandar fazer o que for neceífario.

O
CAPITULO X.

pito Juiz alvidrarà aos Trabalhadores , aquillo,que devem levar

por acarretar as dittas mercadorias , havendo refpeito aos lugares

Viiv onde as levam , e ao tempo, e neceíTidade delias, enaó confen-

tirà, que leve mais daquillo
, que lhes elle alvidrar , nem confentirà

que façam os ditos Trabalhadores naditta caza pelejas, nem coufasde-

zoneítas , nem fe entrometaô por força levar as dittas mercadorias fe

naó por lua ordenança, e mandado, e qualquer que o contrario fizer,

ou Ihedcfobedecer , o mandara ao Tronco, c lhe dará qualquer pena,

que bem lhe parecer, nao paifando a pena de dous tofíóes , falvo quando

elles fizerem coufa tal, porque raereçaó pena crime
,
porque os mandara

ao Tronco, e remetera o cazo a queni com direito pertencer ; e elle

alvidrar o que elle iiade fazer, fera fempre conforme as taixas da Cidade,

e quando naó houver taixas com informação de dous homens
,
que o en-

tendam, o fará pelo juramento de íeu otiicio.

CAPITULO XL

E
Porque muitas vezes,muitas pelfoas trazem àdittacaza, e Alpendre

, dcUa, mercadorias, e quando as levam , deixaó a caza, e Alpendre

fujos, eaíTim outras peílbas aífimdedia, como de noite, fazem nos

dittos Alpendres muita fugidade , o Juiz fe informara fummariamente

perguntando dos Evangelhos ,
quem deu caufa a fe fazerem as dittas fu-

gidadcs , eo íarh todo alimpar, à cufta de quem tiver a ditta culpa, dan-

dolhe mais pena
,
que lhe parecer , que merece, naó paliando a ditta pena

de duzentos reis pai a as obras da Cidade.
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C A P r T M L O XII.
Pojinra do quefe la de dar das ?ne} -cndaúas na caza do Veropezo.

OS Vereadores , e Procurador, e Procurodores dos Mcfteres deíla

muiío nobre, e fempre leal Cidade de Lisboa. Vendo como o Re-
gimento da caza do Vcropezo eftava jn roto, e os direitos, que íe ha-

viao tk pagar por cada huma mercadoria de Ic pezaicm , caÁrm de dor-
mirem de noite , na caza do ditto pezo fe mandava pagar por mealha , e
gigas, c por outros nomes

,
que agora nnó raã<roílumados

, por onde
fe fcgn ia muitas vezes os Rendeiros levarem mais do que lhe pertencia

;

e por bem cumprir o bem do Povo, e bom governo da Cidade, ordenarão
«Ite Regimento

,
que fe íegue.

CAPITULO XIII.

Todo o Mercador
, que trouxer mel , azeite ,

e fumagre ao Veropezo
para o vender ao Povo , r brirà logo a venda das dittas mercadorias

,

eas naó poderá meterem nutra algumaparte, íenaô dentro na dita

caza, :.tè ferem rendidas, fob pena de quem quer que o contrario í:zer,j>a-

gar por cada vez quinhentos reis , ametade para a Cidade , e a outra para

quem oacu/ar. Dettoi»^. a arroba de qualquer mercadoria
,
quefepczar

dentro na caza do Veropezo fe pagara trcs reis década quintal,

- De dormida de cada noite, de quaeíquer mercadorias, que forem foltas.

De todo o me! , breu , brazi! , fruta do Algarve , marHm , e pau
,
que

naó forem encaixadai; , nem leadas , nem enfacadas
,
pagaram trcs reis por

quintal , e mais naó.

De qualquer faca grande , ou faca , ou quarto , ou cobre
,
pagarão vin-

te rejs, por caixa e dez xq\?,\ por quarto, e o mais a efte refpeiro, por noite.

De pjparcíes , e facos
, pagarão íinco reis , e por canaltras grandes dez

reis p.-)r cndí.' noite de dormida.
De pjpa , oii bota , pagarão vinte reis por noite de dorrhida. '

;

De cada quintal de cebo cru, pagarão três reis.

De odre de mel , e azeite, pagarão meyo real de dormida cada noite.

De íT.lliasdc mel, dousreisde dormida cada noite.

De pote de mel , pagarão hum real de dormida cada noite.

De qualquer faca pequena , aííim como de arros, e limilhas , e de outras
coufas fimilhantcs aeftas

, pagnrdo finco reis de dormida cada noite.

De todo o coílal de fio redondo , ou cumprido, ou feixe de linho , ou
de eílopa , pagarão de dormida cada noite hum real.

De qualquer bota , ou tonel de linho, ou de eílopa
,
pagarão huma maó,

a milhor
,
que vier, que peze dous arráteis, c de pipa , e facco huma maô,

€ mais fcu pezo ; e paga rao mais quatro reis de dormida cada noite.

Qualquer Mercador, que tiver fuás mercadorias fora , equizer vender
no Alpendre do Veropezo, pagará por dia, dous reis, e também fe iíto en-
tenderá nas peílbas

,
que venderem na rua.

Dequalquerpaô de cera, ou cebo cozido
,
pagarão de dormida cada

noite dous ceitis,
' E
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E quacfquer Rendeiros

,
que tiverem efta renda arrendada hum

anno ;í Cidade , naó comprarão mercadoria alguma , que vier pa-

ra a caza, ne/u dentro na caza, que vier para vender ao Povo, Tem a di-

Jigencia , c ordem
,
que le contém no Regimento doJuiz de Veropezo

aílimacrciito, e o Hcl da Balança, que talibuher, que íhz o Rvndei-

roj o Jiirà logo fazer 1-abcr à Camará íob pena de dez cruzados.

CAPITULO XIV.
Ojíc o fiel da Balança pezarà as mercíidorias.

Oditto tíel da Hjlanc^a pezarà todas as mercadorias por fua mao, e

adiando, que as naó peza , c de lugar a outrem
,
que as peze

por cllc Icm licença da Cidade, pagará quinhentos reis, por cada

vez, que cllc tbr comprchendido •, eaílini a outra parte, que por elle

pczar dos quaes haverá ametadequem o acuzar.

C A P I T U L O XV.
Que os Kcndeiros naÕ levem mais, doqtiedifpoem ejleRcgwiento

quando pezar.

*"!"' Odo o Rendeiro, que tiver efta renda arrendada à Cidade naô
JL kvará mais que o conthcudo nefte Regimento, e achando-fe que

jcva mais, pagará por cada vez dez cjuzadosj da cadeya, de que ha-

verá metade quem o acuzar.

CAPITULO XVL
Qtte o fiel Unha comjigo ejte Regime7ito quando pczar.

ETodo Fjel terá cuidado de olhar as balanças , c os pezos das pef-

foas
,
que vendem mel , no Alpendre

,
para labercm fe fazem verda-

deao povo ; c achando
,
que naó fazem o que devem , o fará logo

fâber aos Almotaceis das cxccuçoens para os caftigar na pena da poftura
,

as quaes penas pagarão do Tronco, c o fiel à^ Balança porá cada dia o
RcgimenLO junto da Balança , para que as partes o vejam, c faibam, o que

haó^dc piígar , e por cada dia
,
que o naó puzer

,
pagara mil reis , ameta-

dc para a Cidade , e a outra para quem o acuzar.

; ^
CAPITULO XVII.

i 'Sobre amoeda^ que Jcva ojfuizdos pezos.

E Porque no Juiz de Veropezo daó ás partes efpontancamentc hum»
moeda de três reis de cada pezo, cujo eftillo fctem inveterado por at-

tendcr o Senado , a que o rendimento do dito Juiz he Icmitado , enaó
poder levar emolumento algum fora do Regimento^ o ditto Juiz poderá

levar a ditta moeda de cada pezo , e naó excedera a outra coulh maisj por-
^

que excedendo fe lhe darà^m culpa nas devaças para fcr caftigado como
erro de oílicio.

•

CAP^
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CAPITULO XVIII. n 4ax

Pojlura i
que naÕ pezem mercadorias algumasfora dv pez9
da Cidade das que a ellepertencem.

FOY acordado pelos fobreditos
,
que toda a peíToa

,
que for pezar

fóra do pezo da Cidade, qualquer mercadoria, que pertença pezarfe

nelle, do Tronco onde Jarà dez dias, pague vinte cruzadoi», amctade para

as obi as da Cidade, e a outra para quem o acuzar.

CAPITULO XIX.
'

Pojlura, quefenaÔpeje o Alpendre do Veropezo. ;.j;;.ír

FOY mandado pelos fobreditos, ao Juiz do Veropezo, que o Alpen-
dre naó érteja pejado , depois de nelle acabarem de pezar qualquer

mercadoria de maneira
,
que efteja defpejado para ferviço do pezo,e po-

nha pena de duzentos reis, àquelies, que defpejar naóquizercm, a qual

executara naquelles, que o naò defpejarcm, como lhes for mandado.

CAPITULO XX. ,,.;:;' ^

Pojiura, que na balança do mel dopezo naÕfepeze otttr^ ctaizã. \

FOY acordado pelos fobreditos, que na balança do mel de Veropezo,
fe naó pcze outra coufa, fe naó o mel para que cftà ordenado fobpe-
na de dous mil réis, ametade para as obras da Cidade, e a ou-

tra para o acuzador. Nuno Fernandes de Magalhaens , concertei eíle

Regimento, e poíUiras , com as próprias que cllam na Camará; e fobre
efcrevi , e aílinei, hoje oredadeiro de Mayo de mil quinhentos e fetenta

c fette. Nuno Fernandes de Magalhaens.

CAPITULO XXI.

j2,«í? as mercadorias ejlejaõ três dias no Feropezo. .^3^

POndo-fe em Meza fe haviam de guardar o Regimento do Veropezo
geralmente , em quanto diz

,
que vendedor poíla logo vender a

quem quizer, e que os compradores depois de compradas as merca-
dorias de que ahi fe trata , as tenham três dias para as vender ao Povo
pelo preço que as compraram , ou fe havia de limitar nos vendedores
do azeite , e mel, conforme as poíluras , livro primeiro, titulo dczafeis,

poftura trinta e fete, titulo dezafete, poílura primeira ; alfentou-fe que o
Regimento de Veropezo feguardaíTc geralmente em todas as mercado-

rias
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rias ainda que folTe azeite , e mel , e que as pofturas

,
que o contrario

difpunhao íe naó guardalFem. A dezafcis dejunhode mil e quinhentos e

noventa e dous. Henrique de Souza. André Velho. Jorge Seco. Galpar

Ferras. André da Siva. Francilco Botelho. Franciíco Vdlozo. Ma-
noel Pinto Leitão. CAPITULO XXIL

Solfre o pezo do ajjncar.

ASfcntou-fc •, que a pofíura do Vcropezo ,
que diz, que quem for pe-

zar loradc Veropczo, pague vinte cruzados, e dez dias de cadeya,

fe entenda no mel , c azeite
,
poílo que íe entenda por medidas ;

e que os

Eílrangeiros, que vierem pezar alllicar ao Veropezo para levarem para fo-

ra do Rev no, fc tiverem hcença da Camera, o carregarem pnraíi^ra, e

amolbarem ao Juiz do Veropezo, os defpacharà logo
, e os naó obrigará

a eícar os três dias, que fe coílumaó eftar, para o Povo comprar. A vin-

te deJunho de mil quinhentos c noventa e dous. O Prefidcnte André Ve-

lho. Jorge Seco. Plenrique de Souza. Gafpar Ferras. Manoel Pinto

Leitaõ. Eftevaó de PVeitas. António Homem. Manoel Dias.

CAPITULO XXIII.

'-
; Sobrei) hreti deVeVopezo.

AOS fettediasdo mez de Julho de mil quinhentos e noventa e dous
annos , nefta Cidade de Lisboa na Camará da Varcaçam deíb Ci-

dade de Lisboa , fendo prefentes os Senhores Prefidente, c Verea-
dores , e allini Procuradores da Cidade ,

e Procuradores dos Mifte-

res delia, c Juizes do Crime, e Civil abaixo aílinados
,
por todos foi

alfcntado, que todas as vezes, que vierem Navios de breu a eíla

-Cidade, pcilba alguma o nao atraveiVe ,
nem compre fem \ ir primei-

ro, a' cila C>amara donde fe lhe dará ordem
,
que ham de ter no com-

prar, e vender do dito breu, e licença, com declaração, que qUeni

o contrario hzer , incorrera nas penas dos Regatoens, c atravelia-

dores ; e cfle fe apregoara, e fe regiftara nos li\ros do Veropezo, c Ca-
zinha da Almotaçaria

,
para a lodos fer notório. Feito no dito dia. Ál-

varo de Gouvea o efcrcvi. A Hbnço de Torres de Magalhaens o fiz efcre-

ver. O Prefidente André Velho. Jorge Seco. Henrique de Souza-

Joaó Leitaó.
0S3rpiL.7 :u. ojiuni CAPITULO XXIV.

'^'Sobre efiarem asfazendas no Veropezo três dias mais ^ alem dos três
^^ í->~'y ' do Capitulo.
?'r!oL'ji/ri- .' :'>n t

AÓS onze dins do mez de Julho de mil féis centos e dous annos , na

(.laniera da \'areacam deíla ("idade de Lisboa, fe a dentou pelo Pre-

. fidente da Gamara, e Vereadores, e mais Ofliciaes adiante aflina-

- dos
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'dos,qi!CFor quanto os três dias,que fe nnnda eílar veralcndo as merendo-
Tias, e ir sntJirentos ra ca?a do Vtropr.zo , he jh iico ícirpo , le aHentou
que eíleism fcis dias úteis fem niflb fe entender Tanto, nem Dominf^o e
que ali m ie eumpra ,

e guarde, fob as penas do CapiuiJo dos trcs dias aos
dittos cnze de Julho de feiscentos e deus. O Prelidente Hcronimo Vieira
Pinto, tllevam Soares. Pedro Barbcza. rrancifco Cardozo. Gafnar
Fernandes ferreira. Luiz Mendes. Francifeo de Mcraes. Joam da Fon"
cequa. Francilco Rodrigues. Belchior Vicente. António Alves,

CAPITULO XXV. ;
'

Sobre os terços dasfazendas. i /r;

A Os quatorze dias do mez de Abril de mil feiscentr s e onze annos,fe
aflcntou em mcza de Vereação por os abaixo :iíTincdos,que por qua'n-

to fe tinha por informação
, que pollo que tíleja baílantemente provido

por poíluras da Cidade, que de tcdas as coufas, que mantimentos foííem,
ou outras quaelquer coufas de que a Cidade tiveJfe o terço, para fe re-
partir ao Povo, que vielle a caza do Veropezo , fe nr.ó repartia por eile,

por naó vir à noticia de todos, e outros refpeitos, ordenarão; que daqui
em diante o Juiz da ditta caza fízeííè a faber à Camará de todos os dittos
mantimentos, e mercadorias, de que fe houveílè de repartir o ditto terço
ao Povo, para elle mandar, c dar a ordem que parecelfe mais conve-
niente para a ditta repartiçam ; e aílim mais mandarão, que efte Capitu-
lo fe accrefcentaílc aos maisdeíle Regimento do dito Juiz , que elle com-
prira com a obrigação, e penados maisCapitulos, que lhe faó dados defte
Kegimento atras, para o elle cumprir^deque mairdàraó a mim Pedro Vás
de Villas boas, que hora íirvo de Lfcrivaô da Camará

, que o fiz no dito
dia, mez ,

e anno fobredito. Preíidente. Foncequa. Valle Almeida. Do-
mingos Fernandes. Villas boas. Gafpar da Silva. Domingos Velho.

CAPITULO XXVI.
Sobre opezo do Terço. ••

A OS vinte couto dias do mez de Abril de fcifcentos eonze, feaf-
fentou emMeza daVareaçaó por os aqui aflinados

,
que para fe

evitarem alguns inconvenientes
,
que de prefcntc ha em prejuizo do

Povo
, e damno dos donos das fazendas

, que fe metem na 'caza de
Yeropezo

; de fe receber o dinheiro das dittas fazendas do Terço delias

,

que reparte ao Povo •, que o Juiz , nem Ffcrivaó da ditta caza , nem feus
criados recebam mais o ditto dinheiro, nem mandem q elles pezem astaes
fazendas antes fejaõ pezadas por peflbas ajuramentadas na forma coftu-
mada para darem a cada hum ofeu, e ferviraó aos mezes com licença
da Cidade; as quaes nam levaram de feu trabalho por dia mais, que
acento e vinte reis, eachando-fe que levam mais cada hum delles , ou
quepezam fem a ditta licença, encorreram nas penas das pofíuras da
Qdade, feitas fobrecazosfemilhantes , eProvizoens de Sua Mageíla-

E de,
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tle , feitas fobrc iíTo ; e aílim mais naó fazendo verdade no dito pezo ; e

o ditto Juiz, e lífcrivaó
,
que luô cinrpriícm, em todo cfle provi-

mento, jncorrerào cm pena de fufpciíçaõ de feus Cffcios por tempo de
feii mezes ftm remiUam •, e fob a mcfriia pena nam tcram potes de azeite

para alugar , nem cutras medidas, rcm tenham criudos, nem fervido-

res \ci)s , na ditta caza a ganhar ; c mandaram m ais,quc os aíTentos , acref-

ccntados do fim dellc Regimento tm diante , fe tresladaíTe no original,

que cOà na Chamara , c fc lizeíTe aqui termo de como lhes foy notificado ;

té a folhas trinta efejs, para que ncó laça duvida. Pedro Vàz deVillas
boas o fez efcrevcr. O PreíicíenteFonccquo. Valle. Almeyda. Bor-
ges. Vilias boas. Domingos Fernandes. Gafpar Vieira. Domingos
"Velho. Nicolao da Graça.

., .

N O T I F I C A C, A M.

AOS quatro dias do mczdeMayo de milfeifentos eonze-annos , em
I-isboa por mandado da Gamara deíla Cidade , fui eu Efcrivaõ a ca-

za do Vcropezo aonde a dei a Gafpar de Figueiredo Juiz da ditta caza , a
qual notifiquei todo o contheudo , e dcclarodo norlFinto atras. O qual
lhe li de verbo advcibum , e por elle foy refpondido, que requereria fua

juíliça , como lhes pareceíFe , e fem embargo da ditta repofia , lhe houve
a ditta notificação por feita,de que fizeíla Certidão no ditto dia , mez, e

anno allima declarado.Diogo de Seixas a efcrevi,c alIinei.Diogo deSeixas^

-oíí ,>, -:[:.. CAPITULO. XXVIL
Sohre os Cofifeiteiros,

A Cordão cm Vereação, &'c. Deferindo à Petição do Juiz do Vero-
pc/X), e repoíla dos Confeiteiros, e declarando as Sentenças da-

das nelk Senado
, que andam junt.^s \ mandam

,
que na conformidade

delias poliam os Juizes delle Oiiicio repartir pelos Officiaes dellc o que
homercni miller para vender nas liias tendas pelomcudo, e deite tal fe

nam dè terço à Cidade; e o Juiz do ^'eropezo os naó obrigue a ilTo, e com-
prando-fc algum afibcar leni aíKílencia , e repartição dos Juizes , ineorre-

raõ nas penas dos atravelfadores ,e l'e dará terço à Cidade do talalfucar
;

e os Juizes, que confentireni aos Officiaes comprar , e levar alliicar fem o
repartir , incorrerão na pena de fincoenta cnizados *, eeíle defpacho fe in-

corporara cm leu Regimento , e no da caza de Veropczo , e no livro das

pofluras da Cidade, e da Cazinha. Fm Lisboa a dez de Dezembro demil
fcifccntos e trinta e dous. Almeida. Bravo.Diogo da Cunha. MonoclHo-^
meni. Rebello. K naó diz mais o dito Acordró

,
que eu Luis de Gouvca

Mialhciro
, Eicrivaó dos Autos em qucella eftà lançada , tresladei aqui

bem,c fielmente na verdade pelo aílim côllar do mcfmo .Acordró. Lisboa
dczjfctc de Dezembro de mil fcifccntos c trinta e dous. Luiz de Gouvca
Aljalíieiro. - CAPI-
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CAPITULO XXVIII. V

E(le, e os mafs^ quefefegitem faÔ novamente accrefcentados.

POrfe entender no Senado, que o Regimento da caza do Veropezo,
por ler feito em tempo, que as mercadorias, e eftillos craó muito dif-

ferentes dos que hoje entram naquella caza , e fe praticam nella, c que
porefíacaufa, e outras, quele repre/entaram, convinha ao bom gover-
no da Cidade , ebem commum , emmendar , e accrefcentar em parte o
ditto Regimento. Se ordenou ao Procurador da Cidade António Pereira

de Viveiros , aíTiíliire na dita caza alguns dias ; e nella tornallc; com par-

ticular cuidado
,
conhecimento, aííim do procedimento dos Officiacs, co-

mo de tudo o mais
,
que convielTe para dar noticia aos Mmiílros do Se-

nado, e fendo vifto por elles, aintormaçam, que deu o ditto Procura-
dor , fe mandou ajuntar ao ditto Regimento os Capitulos fcguintes; os

quaes fera obrigado o Juiz, e Eícrivao da Balança da ditta caza, a guarda-
rem de hoje em diante, aflim da maneira

,
que nelles íe contem debaixo

das penas
,
que parecer ao Senado.

CAPITULO XXIX, ^;. vv;-:^ ^ •

; i

Da Vifíta^ que o Vcreailor do Polouro da Almotacaria , e Procurador
da Cidade fao obrigados na caza do Veropozo.

O Primeiro dia de todos os mezes fera obrigado o Efcrivaó da Meza a

faber do Vereador do Polouro da Almotaçaria, o dia em que ha de

vifitar a caza com hum dos Procuradores da Cidade para ter promptos

os livros , e feito lembrança de tudo o que fe hade propor ao dito Verea-

dor, aqueellc pelas informaçoens
,
que tomar, poderá reíolver como

Procurador da Cidade falvo fendo matéria , de que feja neceifario dar

conta no Senado.

'

CAPITULO XXX.

Daforma com que o EfcrivaÔ da Balança deve lançar cm livro as nteV-

cadorias
,
queforem a referir na balança da dita caza.

O EfcrivaÔ fera obrigado a ter hum livro rubricado pelo Vereador do
Polouro, ou pelo Procurador da Cidade, para nelle lançar as ver-

bas dos pezos de que fe lhe houver de pedir certidão \ e aíTim mais

de todas, as mercadorios preciofas, que entrarem na ditta caza, como faô,

aífucar, anil, cravo, marfim, feda, canela, e outras deíla qualidade, ou

importância , e ainda que delias fe naó hajao de pedir certidão, por quan-

to fe podem mover duvidas entre as partes,que as mais das vezes faôcom-

. E 2 milfarios
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rniíTarios, e ferlhe de grande damnonamle achar efcrito no livro do Ver

opezo, a certeza do que pezaram as fuás mercadorias.

CAPITULO XXXI.

,:,! ^i-e o jfuiz , e EfcrivaÔ naÕ tomempezos fem ejlarem ambos
prejentes.

EPor quanto o Efcrivaó he obrigado mais, que a dar fé dos pezos, fe

fazem na ditta balança para os lançar em livro; e ao Juiz pertence

julgara certeza delles para dezengano das partes , naô poderá hum
fcm outro tomar pezo algum, nem confentir

,
que fe façant fem eílarem

ambos prezcntes, epara ilTo ferao ambos obrigados a aíHíHrem ambos
juntos w^i^ horas do Regimento

;
porque deíle modo fe naó faltara nunca

ao expediente, e bom aviamento das partes.

CAPITULO xxxn.

(hie o Ejcriva5 naÕ lance emfua caza verbas de quefe lhe haja
depedir certiãam.

E Porque de muitos tempos a efla parte eftava introduzido lançar o
Elcrivaócm fua caza todas as verbas dos pezos

, que fe faziam na

ditta caza, enclla fomente naó fazia mais
,
que tomalos por lembran-

ça em hum canhenho ; o que he contra toda a boa forma , e eílillo ; de

hoje em diante irrrcmiílivelmente fera obrigado alcançar as dittas verbas

logo em le fazendo o pczo em prefcnça do juiz , e da parte
,
que pedir

certidão delia
,
porque nunca fe prezuma

,
que pódc haver engano, com

a dilação; nem efquecimento, e fazendo o contrario fcràfufpenfo defeu

officio pela primeira vez, e pela fegunda, nas mais penas, que parecer ao

Senado, c perdimento do officio.

CAPITULO xxxin.

Que o cfitto Juiz íeiíha hum livro em que tome por lembrança os.

\

mantimentos^ que entram na caza.

E Porque o Regimento no Capitulo quarto , ordena
,
que o dittoJuiz

tenha hum livro em que efcreva em titulo feparado todos os manti-

mentos , e azeites que entrarem na ditta caza ; para fe Hiber; e quan-

tidade, e qualidade delles , c preços ; e o dia em que entrao , e fe acabam
de vender o que atè agora por omilfaó , ou defcuido , fe nao obfervava

,

mandam, que daqui em diante o ditto Capitulo fc guarde, allim, cdama-
neira, que neile fe contem , c debaixo das mefmos penas. , .

CA-
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CAPITULO XXXIV. 4

Da ordem quefe ha deguardar com o azeite^ que vem à pedra.

Porque fe tem achado
, que nao eftà baftantemente remediado com

a pena da poílura da Almotaçaria, nos defcaminhos, que fe fazem com

mas penas da poílura, e o EfcrivaÓ delia nao pudera levar mais
,
que os

<]Uatro reis de entrada ; e terá particular cuidado o Juiz de procurar cer-

tidamda arrecadaçam aos que forem de particular, inveíligando com toda
a diligencia os monipolios, que nefta matéria fe fazem para todos os ca-

minhos os evitar , e para efte eífeito poderá obrigar o zelador, que aca-

bar na Meza da Almotaçaria, que todas as feitas feiras lhe leve huma cer-

tidão do EfcrivaÓ
,
que comcllefervio na Meza para fe conferirem as

entradas do livro da Cazinha ; com as do livro dertacaza, cachando,
que-algum azeite fetemdezencaminhado poderá obrigar as partes a que
logo o ponham na Pedra à venda, e proceder contra elles na forma das
polturas da Almotaçaria, c do feu Regimento.

CAPITULO XXXV. :
.
-^

Em que forma o Juiz hade receber os mantimentos. '>

E Porque pode acontecer, que algumas peíToas, que mandam vir arros,

ou o compram nefta Cidade por lhe faltar gallo delle , ou por nao
fer de boa qualidade, ou pelo venderem por niayor preço ; fliçao vin-

das tantafticas , e o queiram meter na dita caza
,

para fe vender ao Povo.
O Juiz fera obriga<io quando tiver alguma duvida na bondade, mandar re-

cado aos Officiaes da Saúde
,
para fe fazer neile exame neccifano; e quan-

to ao preço o naõ admitira fem certidam jurada do .Corretor, em que
declare, que efteve prezente quando fe celebrou a venda da tal mercadoria;

e ifto mefmo fará em todos os outros mantimentos, que fe coíUimam ven-
der com intervençam de Corretor do numero.

CAPITULO XXXVI.

Sobre o numero dos homens., que haÕ de afjifitr ao pezo da balança^
e dos Medidores do azeite. ....

^..:V'- :•.. !Í:-;,:'í 0:í;v>J.íÍA.

HA vera na caza finco homens, que aííiftam ao pezo da balança , e naô
mais, eeftes nao poderam levar às partes mais de , e cada

hum dellej) fera obrigado atirar licença do Senado em que fe guardara a

forma
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forma ,

que fe tem com os Capatazes do Torreiro, e o Juiz 'achando que
algum naó procede como convém , e faz algum defcaminho na ditta caza,

o poderá logo defpedir, e fazer Auto, que remetera ao Vereador do Po-

louro da Almotaçaria, e ellc ellillo fc guardara nos provimentos dos Me-
didores de azeite, os quaes naó feraó cazados com mulheres

, que o ven-

dam, e nao poderam tratar em azeite, e confiando
,
quecometteram efta

culpa, ojuiz os poderá prender , e fazer Auto, que remetera aoniermo
Vereador.

CAPITULO XXXVII.

^ue o yuizpoffa de hoje em diante levar os trinta reis da baltinça

pequena do urros ^ e do niel^fem lhe fer permettidopor fua carta

^

ou Regimento.

E Havendo rcfpcito a quantia do ordenado
,
que o Juiz tem , naô fera

que baile para com cila fe poder fuftentar por fer alvidrada em tem-

pos muito antigos, em que o preço dos vivais, era muito ditibrcnte , e

pela muita aíHftencia
,
que devefazer na ditta caza para bom aviamento

das partes , e a cite refpcito fe lhe deílimuiava com os trinta reis, que leva

de cada hiima das balanças pequenas, emquefepeza o mel, carros, por
dia

,
pofla de hoje cm diante licitamente levalos, e por ellcs poderá obri-

gar as partes , a que lhe paguem como porção que fe lhe nomeya com feu

officio. Lisboa cm Meza dezaieis de Setembro de mi lefciscentos, eíin-

coenta e outo annos. Manoel Gomes da Silva o efcrevi por ordem do Se-

nado,

CAPITULO XXXVIII.

Qíie naô poderá tomar o Juiz mercadoria alguma em quanto eftiver

dentro na caza., Jalvofor das coufas de que fica o terço delias
,

fomente a que houver mijterparagajlo defua caza.

EPor quanto daquellas mercadorias de que as partes naó faó obrigadas

a deixar o terço , e fomente vaó repezar a ditta caza para dezengano
do comprador, e vendedor deltas tacs, nao p(jderà o Juiz tomar coufa

alguma, falvo fc as mefmas partes de fua vontade lhe quizerem vender a

que houver para fcu gaito, e conltando o contrario notoriamente , o Ve-
reador do Polouro nos dias, que fizer a vcfita, o poderá logo iufpender, e

dar conta cm Meza. Manoel Gomes da Silva o efcrevi no dito dia.

Franfcifco de Valadares Souto mayor. Chriítovaô Soares de Abreu.

António Pereira de Viveiros.

Tref-
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J^rcslaUo de hum despacho do Scnndo. febre o c\nmiihniento^ que o Jttiz
ha de leiar do "ciiiagre-^ e 7}.>e/.

ACrefente-fe em Regimento do Juiz do Veropczo
,
que cada odre de

mel, hum vintém, e por cada pipa de vinagre, mcyotoílam. Lisboa
vinte equatro de Mayo de féis centos íeteijtaelinncoannos. Com

quatro Rubrjcas dos Vereadores. O Conde Figueiredo. Manoel da Cu-
jiha. O Doutor j^ntonio Villes Caldeira. O Doutor Joaó Coelho de
JVImeyda. O Procurador da Cidade Luiz Alves de Auddrade. Luiz
Palcaó. Mathias Lopes, Mefteres ; e tresladado o ditto defpacho como
ditto he, entreguei elle Regimento ao Juiz do ditto Veropczo, e ao pró-
prio defpacho me reporto. Lisboa a dezanove de Agoíio rnil e feifcen-

tos e fetenta e íinco •, por certeza aflinci , André Leytr.ó , fendo treslada-

do do ditto Regimento, como ditto he, e reformado por ordem rocal do
Senado, o qualconfcrio o Vereador do Po]ouro,o Dcutorjoao Montei-
ro de JNIiranda, o levei à Meza da Vareaçaó, onde foy allinado pelos Mi-
jiiftros delia, André Leitam de Faria, Efcrivaó dos negocies da Camará o
cfcrc-%^i. Lisboa doze de Mayo de mil féis centos fetcnta e nove, eeu
>Iendo de Foyos Pereira ofzefcrcver. Cort duas Bubricas. Pereira.
^lelJo. Domingos Ferreira. Manoel da Mott- Finncò. Alves Simões.

E he o que coníla dasdittas pollurr,s , e Uccimento . que eíiam em
t) ditto livro de que fe paflbu a prefentc

,
que a'ílinei. Em Lisboa Occi-

dental a oyto de Março de mil fete centos e vinte e féis annos. Pagou-fe
defta, ebufca dos hvros mil e duzento e trinta reis , e de aflínar íincoenta
jeis. Manoel Rabello Falhares.

E naô fe continha mais em as referidas poíluras
,
que eílam por certi-

dão nos dittos Autos, e a folhas mencionadas, e outro fm em os mefmos
Autos, a folhas quatro centas e oytcnta e três, fe acha lançada huma Sen-
tença da Rellaçaó a final de que o theor he o fegui nte.

SENTENÇA
A folhas 483.

Acordam em Rellaçaó
, &c. JulgaÔ por provados os embargos

recebidos para effejto de revogar a Sentença embargada,na parte em
que declara derogada a poílura da Cidade , fobre o direito das va-

'Jf'p?Aivaradoanno de mil quinhentos fetenta e hum; porque por
elle lo le derrogarão as poíluras da Cidade perjudiciaes à cobrança dos
direitos da Alfandega, qual efta naó he, e antes, c depois do ditto Alva-
rá

,
lempre teve obfervancia

; e aílim declaram eftar a tal poftura refor-
mada no anno de mil quatrocentos e fettenta, e as outras poftcriores , fei-
tas em declaraçam delia em feu vigor

\ e conforme a ellas fe deve cobrar o
aireito das varas dos panos dela, c linho

j
que fe medem às varas, enaó

de
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de outros nlguns , nem das fazendas
,
que fc pezam ', porque deíías fó fí

pn"arh , o que pelo Regiinento do Veropczo fedevc pagar. H poflo, que

l'c m ó pudcflc inpor cfíe tributo das varas lem autliciidçde Regia,a qual

nr.ó aparece , í'e prezume haver precedido , e bafíava a Iciencia , e paciên-

cia do Príncipe, e a fua approvaçaó para fuprir a nulidr,dc,que a principio

intervielTc , a qual bem fc prova pelo Alvará , a folhas duzentas e fetenta

e duas , em que fe faz mençaô delle , e dos públicos antigos , e fuccelíivos^

arrendamentos dos direitos das varas, e pezos. Por tanto mandam, fiquem

em feu vigor as referidas poíluras , e na íói ma delias, ícmente haverá a

Cidade eíle direito , e fará Regimento ,
pelo qual os Contratadores o ar-

recadem , e nc6 mais do quehe devido ; cferam os Reos fomente obri-

gados a reftituir, o que alem delle individuamente tiverem cobrado defde

o tempo da lide conteílada ; no que ham por reformada a Sentença , e pa-

guem os Authores ametade das cuflas dos Autos-, e os Reos a outra.

Lisboa Oriental treze de Fevereiro de mil fettecentos trinta e hum. Re-

go. Alvim. França. Aroche. Fui prefente Alves.

E naó fe continha mais em a ditta Sentença
,
que efíà em os dittos Au-

tos às dittas folhas atrás declaradas , e que em todo , e por todo ^me re-

porto , e por do referido me fer pedido a prefente minha Certidão
, por

parte do Provedor , e Deputados da Meza do Efpi rito Santo , e lhe fer

mandada paílar por defpacho
,

poílo em fua Petiçcó retro , cm que eíta

vay principiada , lhe dei , e paíTei , e fielmente na verdade por mim fob-

eícrita e aíTinada em eíla Cidade de Lisboa aos nove dias do mez de Ja-

neiro de mil fetecentos e quarenta etres annos. Pedro António Peradiz

o fobefcrevi , e aífinei.

Pedro Anto7iio PeradiU^

rjo.rA í,j

ii. o .

i T;^-
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IN DE
DO REGIMENTO DA VARIAGEM^J

CAPITULO. I. Do que ãeveinpngar ospanos de //?, e Unho, guefe
medem as varas, que vinhaÕ, e vem em tonel, Pagina 4.

CAP. IT. Do que devem pagar os meÇmospanos,vindos em coftal^

oufardoypag.\.

C AP.III. Do que devempagar osfardos, que naÕ chegarem a duzentaf-
varas, p.^.

CAP.IV. Qjtedevepagar efie direito quem defpachar , eapaVte aonde:,

e aforma da cobrança^ peando àfua efcolha pagar cm ejpecia , ou a
dinheiro pela avialiaçaÔ pag.^.

CAP. V. Emque fe declara a pe?ia, que terá quem naÕpagar 71a Alfan-
dega o Direito das varas^pag.^.

CAP..jVI. Qj-te tanto que os donos tiverempago os direitos das varas que
' as levem paf'q.onde quizerempag.d.

CAP.Vlí. Oiie o Rendeiro, oupraceiro^ ou Prociírador fera obrigado a
afftflirna Alfandega a cobraça^efefaltar,tirar rolpara afazer,p. 6.

CAP.VIII. Qjíe as verbas que o Rendeiro tirar para a cobrança dejle

. direitoferaÔ afinadaspelo Efcrivao, que aspaIJdr,pag.€>.
CAP. IX. Que ospanos que vierem a defpachar à caza dos Sincos, pU"
garao o mefmo direito, pag.j. ^ç

CAP. X. Que ospanos, que deverem direitos das varas, que tiveaem a-

valiccaõ na Pautaffe avaliem naforma que difpõem ofornl^pag.y.

CAP.Xi. Ojíe o burel , almacega, liteiro, epano da terra deve pagai* n

direito das varas, p.y-

CAP.XII. Qjie todos os panos que vierem de Cafella, de lã, e linho que

fe medem às varas,pagiraÓ o direito das varas p.y.

CAP.XIII. Que o Rendeiro^ oupraceiro, ou Procurador., que afjifiir na
Alfandega, ou caza dns Sincos a cobrança defe Direito, ofará carre-

gar todos os mezes. no livro da caza do Veropezo.p.Z.

CÁ P.XIV. Otie do que naÕ cobrar logo na Alfandega, e tirar verba pa-
ra acchranca,farálançar no livro o que cobrar , c naò ofazendopa-

gara anoveadr<,p.2.

CAP.XV. Pjtefe efla rendafe naÕ arrendar, feporà achniniflrador lía

caza do Veropezo, e feitores na Alfandega., e caza dos Sincos , e o di-

fiheiro fe entregara ao Thefoureiro da Cidade,p-^è-

CAP.XVI. Ow/>ox Defpachadores quizerem pagar em cfpeeia, ea
forma em que fe ha de carregar em os livros,p.8.

CAP.XVIÍ. f)j/e o Ffcrivao da caza deVeropezoterà dous livrospara
carregar os direitos da Varingem, epezo, ^.9.

CAP.XVIII. Pne o Ffcrivao d^a caza do Veropezo nao levará mais do

que levao os Èfcrivaesda yllmotacaria,p.^.
CAP.XIX. Ouc andando arrendadas efas rendasfe cobrarão pelo Re-
gimento, eforai da dita variagefn, epezo, p.q.

CAP. XX. Õue o Juiz do Veropezo tem obrigação defazer cumprir o

feu Regiínento.p.().
^

§ CAP.



INDEX DO REGIMENTO DA CAZA DO MARCO.

CAP. I. Como as nãos , e Navios mojlrarao as Cartas defeusfreta-

mentos^ e o quepagarão dos direitos do Alarco^pag. 1 1

.

CAP. II- Pejlíira em quefe declara o antecederite^p.\'i^.

CAP- III- Oiie asnaos^qucfiejia Cidade carrcgarcm^ouforemcarregar

forapaguem marco^p. 13.

CAP. TV. Otíe as naôfobem do Rojlello , naÔ paguem , fenao tomajtdo

I

carrega, pag.i^.

CAP.V. Que ainda que asnaos "oamlem carga^defpachem^p. 14.

CAP.VI. Que o EfcrivaÕ do Marco defpache as tiaos fem hir ao Corre-

gedor, p.\\.

CAP. VII. Qj.ie o direito da cargafepague ao Reiídeiro do anno de en-

trada,pag.\\.

CAP. VIII. Qiie o EfcrivaÕ naô defpachefem oReJideiro, nem o Ren-
deiro fem o EfcrivaÕ y />. 14.

CA P . IX. Qj/e naõfe levantem as nãos donde efliverem ancoradasfem o

fazer a faher^p.i^.

CAP. X. Ój^e havendo dadivas entre o Rendeiro^ e os Mefires das NaoSy
vaÔ ao Corregedoryp.i^.

Provizam fobre o Marco^ p. 1
5*.

Pofura terceira do Regimento
^
que eflarà na caza do Marco, p.i6.

Das diligêcias qfarà o EfcrivaÕ do Marco^quãdo as nãos vierem, p.ij.

Publicação, pagina 18.

Petição, e Certidão da Sentença do Juiz dos Feitos da Fazenda em qtie

fe manda pagar ao Marco o direito da Variagem fomente dafazen-^
da de lã,e Unho, quefe mede às varas,p.i^.

Titulo dos Autosp. 18.

Sentença, png p.18.

INDEX DO REGIMENTO DE VEROPEZX).
CAP. I. Ojie haverá hum Juiz na dita caz^a^ e as qualidades, e obri-

gação que terà,pcg.2^.

CAP. II. Qíie na cazafe recolhaÕ todas as mercadorias, que a ellapcr-

tertcereni-p.i'^.

CAP, III. Òiie as mercadorias, que entrarem na dita caza, naÕ Jayaâ
fem ferem pezadas, p.26.

CAP. ÍV. Qjíe qualquer peffoa que trouxer à ditta caza mercadoria, a

poderá hgo vender a quem qujzer,p.z6.

CAP. V. Ótie o Juiz terá hum livro em que affentarà asfazendas que

vierem ao dito Veropezo.p. 26.

CAP. VI. Ditando houver quem queira comprar alguma das ditas mer-

cadorias, o Juiz lhasfará dar pelo mcfmo preçfj,p 27.

QAV.Wl. Ojie todas as mercadorias, queforem cíoFercpezo feponhaÕ
logo à venda ao Povo.p.zy.

CAP. VIII. Pj/eo Contratador da ditta renda , naÕpoderá comprar de

ditos géneros fem licença do Scnado,p ly.

CAP. IX. Oiie tem obrigação o Juiz de ver como fe pezaÕ as mercado-

rias.p.z^.

CAP.X. Qae o Juiz alvidrara o que devem levar os trabalhadores por
acarretar as mercadorias.p-. 28.



CA P. XI. Oiie o Jnizfummarlamentefarh alimpar a caza, e alpenctre
eJlanJofnja^pelos mefinos qneforao catifa de a fíijarem^p.iZ.

CAP. XU. Pojlura do qiiefe ba de dar das mercadorias, na caza do Vgr
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CAP.XUl.Regiméto do q haÔ depagar as mercadorias ao Veropezo 20.
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CAP. XV. Oiie CS Rendeiros naÔ levem mais, do que difpoem eJleRegi"
mento quandopezar^p. 1,0.

CA P. XVII. Sobre a mceda, que leva o Juiz dospezos,p. 5 1

.

CAP.YXWl. Po/iura/jue naÔ pezejn mercadorias algumasfora do pezo
da Cidade das quo a elle pertencem^ p.'i, i

.

CA P. XIX. Pojlura^qiie je nao peje o Alpendre do VeropoZo^p.-^i.
CAP. XX. Pojiura, q na balança do mel dopezofe nao peze outra coufa

CAP. XXI ^íe as mercadorias eftejão três dias no VeropezQ,p.i^i.
CAP. XXÍ I. Súbre o pezo do ajuncar^p.^i.
CAP. XXI II. Sobro o breu de Veropezo^ p. 3 2.

CAP. XXIV. Scbre^ cfiarem asfazendas no Veropezo três dias mais, à-

Jem dos três do Ccpitulo^ jp • 3 2 •

CAP.XXV. Sobre os terços dasfazendas^p.-^-^.

CAP.XXVI. Sobre o pezo do terço, p.-^^.

Notificação. ^-34.
CA.?.XX\\\.Sfjbre os Cojifeiteiros.p.-^^.

CAP. XXVIII. E(te, eos mais, quefefeguemfao novamente accrejcen*
tados^p.-i^^,

CAP. XXlX. T)a Vifíta ,
que o Vereador do Polouro da Almotaçaria

,
e Procurador da Cidadefao obrigados na caza do Venpozo.p. 35.

CAP. XXX.Daforma comqo EfcrivaÔ da Balança deve lançar em li-

vro as mercaljriac^ q forem a referir na balaça da dita caza^p.id.
CAP. XXXI. Quecjuiz^e EfcrivaÔ naÕ tomempezes fcm efiarem am-

bos prejejites.,p.'},(i.

CAP. XXXII. ^lic o EfcrivaÔ naÔ lance emfua caza verbas de qucfe
lhe haja de pedir certidam.p .36.

CAP. XXVIII. ^//í- o ditio Juiz lenha hum livro em que tomt por le-

mhrançn os mantimentos^ que entram na caza^p.^y.
CAP. XXXIV. Da ordem qnefe ha de guardar com o azeite

,
que vem

à pedira., p 37.
CAP. XXXV. Em que fortna o Juiz hade receber os mantimentos.

;p .37.
CAP. XXXVI. Sobre o numero dos homens^ que haÔ de affijiir ao pezo
da balança., e dos Medidores do azeite.p.ij.

CAP.XXXVII. O^ieo Juizpoffa de hoje em diante levar os trinta
reis da balança pequena do arros.^ e do mel,fem lhe ferpermetido por
fia cana. ou Regimento,p. -2,'^.

CAP. XXXVIII. Oite naô poderá tomar o Juiz mercadoria alguma
em quanto efliver dentro na caza.^ falvo for das coufas de quefica o
terço delias.fomente a que houvermiferparagafio defua caza,p.^S.

Trestado de hum defpacho do Senadofobre o emmulumento, que o Jui:^
ha de levar do vinagre, e mel, /? • 3 9.

Sentenra.^p.i)<).



LlCENC,ASDO SANTO OFFICIO;
eminentíssimo, E reverendíssimo SENHOR:

POr ordem de V.Eminencia vi o Rcgimcnto,de que trata efta petiçaô;

enaôcncontreyncllecouia alguma contra aFè, ou bons coftumes.

V.Eminencia mandará o que for ícrvido. Convento de S. Domingos 8j

de Outubro de 1745'. ,,7^/1
rr. Bernardo do Dejierro.

VIfta a informação, pode imprimir-fc o Regimento de que fe trata
,
e

depois de impreílb tornará para fe conferir, c dar licença, que corra,

fem a qual naó correra. ^, ai •
í n-

Fr.R.JlancaJlre. Silva. Soares. Abreu. Almeida. 7rigo%.

DO ORDINÁRIO.
PO\1c-fe imprimir o papel de que fe trata, e depois de impreíTo torna-

rh para fe dar licença, fem a qualnao poderá correr. Lisboaii.de

Outubro de i745-
^ ^ ^^^^^ ^^ LacedjmonU.

DO PACjO,
SENHOR: . \ c \

POR ordem de V. Mageílade li, c examiney os Regimentos '"clufoMa

Vnria-em Marco, cVeropezo , ordenados pelo Senado da Cartiara

dcílaSdaíí^quep^^^^^

i-puni Cuftodio Nogueira Braga. ^

nVó defcubro nos mefmos coufi alguma que encontre as Leys, e fer-

vico de V Mageílade, e porque fuppoftofejaó os primeiros ordenados a

ínmoíkaó-e arrecadação de Direitos,a que fe naÔ extende ajunfdicçao do

sàSo nàrfóTeaíongaobfervancia^ prefença deV.Mageftade; mas

Scri po eÇpeciaes^rdens, e approvaçoens Reaes fíc.6 authonzados

os Sos\egimentos, e habilitados ,
poriffo , melhor para a execução,

aurm-aTcenaira. Por eíle titulo naó confidero inconveniente na fuaim^

prci ao, antes delia refultarà grande utilidade ao pubhco,e part'ciilar nao

?ó peio uigmento dos fvfthemas, mas também, porque "a multiplicidade

das copias , crefcerà a noticia, e com ella cellarà a tranfgrellao e o defca-

nunKÍe'o que me parece. Vofla Mageílade mandara o que íor fervido.

Lisboa 20. de Outubro de 1745-
, , „. . ^.. ^Manoel de Siqueira e òiiia.

Haia viíla ao Procuradorda Coroa. Lisboa 19. de Janeiro de 1746.
'-^

Com duas Rubricas.

Fiatjuftiça.

Cofia.

QUE fepoflli imprimir, viílas as licenças do Santo Officio, c Ordiná-

rio, e depois de imprcilb tornara h Meza para íc conferir, c taixar, e

dar licença para correr, fom a qual nao correra. Lisboa 34. de Janei-

ro de 1746. Al 1

Vaz de Carvalho. Carvalho. Almeida.
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